
        

Вимоги 

до проведення державної підсумкової атестації ектернів та учнів-екстернів 9 

класу загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів «Міжнародна 

українська школа» у 2018/2019 навчальному році  

 

Загальні положення 

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

проводиться відповідно до Наказу МОН № 1369 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 № 59 від 25.01.2019 «Про проведення в 2018/2019 навчальному 

році державної підсумкової атестації осіб, які здобувать загальну середню 

освіту», Наказу МОН № 116 від 01.02.2019 «Про внесення зміни до додатка 2 

наказу МОН від 25 січня 2019 року №59». 

Державна підсумкова атестація випускників 9 класу проводиться у формі 

письмових екзаменів з трьох предметів: 

1)    українська мова; 

2)    математика; 

3) історія України (відповідно до рішення педради Міжнародної 

української школи) 

 

 

Вимоги  до змісту атестаційних робіт 

9 клас 

 

Українська мова (диктант) 

 

Державна підсумкова атестація з української мови проводиться  у формі 

текстового диктанту за збірником диктантів для державної підсумкової атестації 

з української мови 2018 р..: 9 кл. / Олександр Авраменко. – К.: Грамота,2017 

http://dpa.alldz.net/publ/dpa_9_klas/dpa_ukrajinska_mova/zbirnik_diktantiv_ukrajinsk

a_mova_9_klas_avramenko_o_dpa_2018_gramota/26-1-0-459 

На проведення атестації відводиться одна астрономічна година (60 хв.). 

Відлік часу ведуть від моменту, коли вчитель починає читати текст диктанту. 

За обсягом текст диктанту повинен містити 160 -170 слів. Визначаючи 

кількість слів у диктанті, враховують як самостійні, так і службові частини мови. 

Вид роботи й назву тексту вчитель обов’язково записує на дошці.   

Методика проведення диктанту є традиційною, однак проведення державної 

підсумкової атестації у формі диктанту має певні особливості.  

Спочатку вчитель читає весь текст диктанту, не вдаючись до пояснень його 

змісту, лексичного значення слів, правописних особливостей. Потім читає перше 

речення, а учні його уважно слухають. Далі це речення вчитель диктує для 

запису частинами, як правило, один раз. Після того, як учні запишуть речення, 

вчитель читає його повністю з метою перевірки. У такий сосіб диктується кожне 

речення тексту. 
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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. 

Диктант оцінюють однією  оцінкою на основі таких критеріїв: 

орфографічні та пунктуаційні помилки оцінюють однаково; 

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

декілька 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 букв 

українського алфавіту букавми алфавітів інших мов, випадки, коли замість 

одного знака вжито 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, які 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 оцінку знижують 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 - 

 

 

 

Історія України ( 9 клас) 

 

Завдання для ДПА зорієнтовані на визначення рівня навчальних досягнень 

учнів, котрі включають основні питання програми.  

Для підготовки до ДПА пропонується  Збірник тестових завдань. 9 клас. 

В.Гісем. Історія України. Державна підсумкова атестація. Тернопіль. Навчальна 

книга - Богдан, 2017, 2018, 2019 (Зразок тесту міститься в додатку 1 до 

документа). 

https://bohdan-books.com/catalog/book/127993/ 

https://bohdan-books.com/catalog/book/128894/ 

https://bohdan-books.com/catalog/book/127993/
https://bohdan-books.com/catalog/book/128894/
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Учитель готує 10 варіантів  атестаційних робіт.       

           Кожен  з таких варіантів може містити по 22 тестових завдання з історії  

таких  форм:   

 завдання 1-16 мають чотири варіанти відповідей, серед яких треба 

вибрати одну правильну; 

 у завданнях 17, 18 до кожної інформації, позначеної буквами, 

потрібно добрати одну правильну відповідь з варіантів,  позначених 

цифрою; 

 у завданнях 19, 20 потрібно розташовувати історичні події у 

хронологічній послідовності; 

 завданнях 21, 22 мають сім варіантів відповідей, серед яких треба 

вибрати три правильні. 

    Зміст тестових завдань відповідає  навчальним програмам   для 

загальноосвітніх навчальних закладів та змісту підручників з історії,  

рекомендованих Міністерством освіти і науки України.             

 Під час виконання завдань учні мають виявити: 

- знання історичних фактів, подій, явищ, процесів, понять, термінів, хронології, 

картографії,  історичних особистостей, культурно-історичних пам’яток;   

- уміння аналізувати, узагальнювати, визначати причини й наслідки  історичних 

подій та явищ, оцінювати їхнє значення; 

- уміння встановлювати відповідність і послідовність між подіями, явищами, 

процесами та періодами; 

- уміння працювати з історичними джерелами: історичними документами, 

картами, схемами, фотоматеріалами  тощо.  

 

Додаток 

Демонстраційний варіант атестаційної роботи 

Завдання з однією правильною відповіддю 

Завдання 1-16 мають чотири варіанти відповіді. Серед яких лише один 

правильний. 

1. Залюднення території України розпочалося 

в період 

А палеоліту.         Б мезоліту.         

В неоліту.            Г енеоліту. 

 

2. На рисунку наведені приклади 

орнаментації кераміки 

А  племен скіфів. 

Б  давніх слов’ян. 

В  трипільської культури. 

Г  античних міст-держав Північного Причорномор’я.  

 

3. «Чоловіка твого ми вбили, бо твій чоловік, як вовк, розкрадав і грабував, а 

наші князі добрі... Піди заміж за князя нашого Мала», – ці слова були звернені 

до 
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А  княгині Ольги. 

Б  доньки Ярослава Мудрого Анни. 

В  дружини князя Володимира Великого Анни. 

Г  матері князя Володимира Мономаха. 

 

4. Який літературний твір 

відображає події, зображені на 

картосхемі? 

А  «Слово про закон і благодать» 

Б  «Слово о полку Ігоревім» 

В  «Повчання дітям Володимира 

Мономаха» 

Г  «Ізборник Святослава» 

 

5. «…князь Ягайло обіцяє свої 

литовські й руські землі навік 

приєднати до королівства 

Польського…», – таку обіцянку 

було лано під час укладення 

А  Кревської унії.                  

Б  Городельської унії. 

В  Люблінської унії.             

Г  Берестейської унії. 

 

6. До якого православного братства гетьман П.Конашевич-Сагайдачний 

записав Військо Запорізьке низове? 

А  Луцького        Б  Львівського          В  Київського         Г  Кременецького 

 

7. Коли відбулася подія, про яку йде мова в уривку джерела: 

«Цей день, поки існуватиме Польща, буде днем трауру і буде пам’ятний битвою 

і різнею, коли трупи поляків вкрили на велику милю Зборівські поля. Тепер 

декотрих збираємо і ховаємо, а інших, котрих можна розпізнати, залишаємо в 

кількох відкритих могилах»? 

А  1648 р.             Б  1649 р.             В  1651 р.             Г  1652 р. 

 

8. Який період історії відображає уривок з Конституції П.Орлика? 

 «…Але коли деякі Гетьмани Війська Запорозького узурпували владу, 

порушуючи всіляке природне право й рівність, вони на власний розсуд 

встановили такий закон: «Я так хочу, я так велю». Через таке деспотичне 

право (завдяки) некомпетентності гетьманського правління на батьківщині і у 

Війську Запорозькому виникли численні безпорядки, порушення законів і 

вольностей, громадські утиски, насильницьке розміщення військових постоїв, 

зневажливе ставлення до старшин, полковників та знатних козакі…» 

А  Національно-визвольної війни під проводом Б.Хмельницького 

Б  Руїни 

В  нищення автономії Гетьманщини царською владою 
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Г  ліквідацію Війська Запорозького 

 

9. У період правління якого гетьмана Києво-Могилянській колегіум 

отримав статус академії? 

А  П.Дорошенка        Б  І.Самойловича         В  І.Скоропадського      Г  І.Мазепи 

 

10. Про розвиток якого регіону йде мова в уривку джерела: 

«Наші діди, батьки і родичі, і ми самі поприходили з різних гетьманських і 

задніпрянських міст на заклик білгородських та курських воєвод, котрі 

забезпечували нас царським словом – не однімати від нас наших вільгот… 

Пожалувано нас усякими вільностями й дозволено займанщини займати…»? 

А  Правобережна Україна 

Б  Лівобережна Україна 

В  Слобідська Україна 

Г  Запоріжжя 

 

11. Діяльність Барської конфедерації стало приводом до 

А  гайдамацького повстання, що отримало назву Коліївщина. 

Б  входження Буковини до складу Австрійських володінь Габсбургів. 

В  конфлікту між гетьманом І.Мазепою і російським царем Петром І. 

Г  ліквідації Гетьманщини і Запорозької січі імператрицею Катериною ІІ. 

 

12. Який регіон України наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст. 

інтенсивно освоювався українськими переселенцями? 

А  Прикарпаття        Б  Правобережжя         В  Лівобережжя         Г  Південь 

 

13. Хто входив до гуртка молодих інтелектуалів, що отримав назву „Руська 

трійця”? 

А   М.Шашкевич, І.Вагилевич, Я. Головацький 

Б   І.Могильницький, Г.Яхимович, В.Подолинський 

В   О.Довбуш, У.Кармелюк, Л.Кобилиця 

Г   В.Гуца, О.Духнович, А.Добрянський 

 

14. У якому мистецькому стилі збудовано зображені на фото пам’ятки 

архітектури України? 
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А  класицизм         Б  неореалізм          В  бароко          Г  модерн 

 

15. Як називалися органи самоврядування у містах згідно з міською 

реформою 1870 р.? 

А  думи і управи        Б  магістрати        В  земські збори       Г  волості і старости 

 

16. У якому місті в 1865 р. було відкрито Новоросійський університет? 

А  Одесі             Б  Сімферополі          В  Катеринославі              Г  Юзівці 

 

Завдання на встановлення відповідності 

У завданнях 17-18 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених 

цифрами, виберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений 

буквою. 

17. Установіть відповідність між поняттями і визначеннями. 

1  Вотчина 

2  Фільварок 

3  Паланка 

4  Магістрат 

А  адміністративно-територіальна одиниця, на які поділялися 

землі Вольностей Війська Запорозького 

Б  велике багатогалузеве господарство, засноване на праці 

кріпосних селян та орієнтоване на виробництво збіжжя на 

продаж 

В  військова й адміністративно-теріторіальна одиниця 

Лівобережної Гетьманщини та Слобідської України 

Г  орган самоврядування у містах, що користувалися 

магдебурзьким правом 

Д  спадкова земельна власність (землі, будівлі, інвентар) та 

пов’язане з нею право на феодально залежних селян 

1-        2-         3-       4- 

 

18. Установіть відповідність між реформами 1860-70-х рр. та результатами і 

наслідками. 

1  Земська реформа 

2  Воєнна реформа 

3  Освітня реформа 

4  Селянська реформа 

А  ліквідація системи рекрутських наборів 

Б  надання права всім станам навчатися у гімназіях 

В  розвиток селянського самоврядування 

Г  надання селянам громадянських прав 

Д  скасування відкупної системи податків 

1-        2-         3-       4- 

 

Завдання на встановлення хронологічної послідовності 

У завданнях 19-20 розташуйте події в хронологічній послідовності. 

19. Установіть послідовність подій в історії державотворення Київської Русі. 

А  ухвалення принципу престолонаслідування: „ кожен хай держить вотчину 

свою”. 

Б  утвердження в Києві князівської династії Рюриковичів. 

В  створення першого писаного збірника норм давньоруського права. 

Г  запровадження християнства як державної релігії. 

1-        2-         3-       4- 
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20. Установіть послідовність подій. 

А  видання у Петербурзі трьох частин „Енеїди” 

Б  ліквідація Задунайської Січі 

В  перше видання „Кобразя” Т.Шевченка 

Г  початок повстання під проводом У.Камалюка 

1-        2-         3-       4- 

 

Завдання множинного вибору 

Завдання 21-22 мають по сім варіантів відповідей, серед яких лише три 

правильні. 

21. Які характерні риси притаманні неолітичній революції? 

1  поява першого штучного металу – бронзи 

2  виникнення землеробства та скотарства 

3  відокремлення скотарства від землеробства 

4  винайдення свердління, шліфування та пиляння каменю 

5  відокремлення ремесла від землеробства 

6  виробництво керамічного посуду, прядіння, ткацтва 

7  приручення коня 

 

22. Які поняття виникли у зв’язку з проведенням Селянської реформи 1861 

р.? 

1  тимчасово зобов’язані селяни 

2  панщина 

3  відрізки 

4  хутір 

5  оброк 

6  місячина 

7  викупні платежі 

 

 

 

 

Математика ( 9 клас) 

 

Для підготовки до ДПА пропонується збірник завдань для державної 

підсумкової атестації з математики: 9 кл./ А.Г.Мерзляк (та ін.), 2014 р.  

 Кожен варіант атестаційної роботи складається з трьох частин, які 

відрізняються за складністю та формою тестових завдань.  

 

 У першій частині атестаційної роботи пропонується 10 завдань з вибором 

однієї правильної відповіді (7 завдань з алгебри та 3 з геометрії). 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. 
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Правильне розв’язання кожного завдання цього блоку  (№№ 1.1 – 1.10) 

оцінюється  1 балом. 

 

 Друга частина атестаційної роботи  складається  із  6 завдань відкритої 

форми з короткою відповіддю (4 завдання з алгебри та 2 з геометрії) . Такі 

завдання вважаються виконаними правильно, якщо записана правильна 

відповідь (наприклад: число, вираз, корені рівняння тощо). Усі необхідні 

обчислення, перетворення тощо учні виконують на чернетках. Якщо вказана 

відповідь є неправильною, то бали за таке завдання не нараховуються. 

У деяких випадках за часткове виконання завдання другої частини 

нараховується 1 бал (наприклад, якщо знайдено правильно один з двох 

розв’язків системи рівнянь, одна з мір центральної тенденції вибірки тощо). 

 

 Третя частина атестаційної роботи складається з 3 завдань   відкритої 

форми з розгорнутою відповіддю (2 завдання з алгебри та 1 з геометрії). 

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 оцінює 

вчитель відповідно до критеріїв і схеми оцінювання завдань з якими учні 

завчасно ознайомлені.  

Правильне розв’язання  завдань третьої частини  ( №№ 3.1 – 3.3)  оцінюється  

3 балами. 

 

Завдання  охоплюють весь курс математики 5-9 класів і відповідають діючій 

програмі для загальноосвітніх навчальних закладів. Державна підсумкова 

атестація з математики проводиться протягом 135 хв. для учнів загальноосвітніх 

класів. 

 

Зразок атестаційної роботи 
 

Частина перша 

Завдання 1.1 – 1.10 мають по чотири варіанти відповідей, з яких тільки одна відповідь 

правильна. Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь та позначте її. 

 

1.1.  Серед наведених функцій укажіть пряму пропорційність. 

А  у = 12    Б  у = 12 + х  В  у = 12х  Г  у  =  

 
 

1.2.  Виконайте множення:  

 

А      Б     В     Г   
 

1.3.  Скоротіть дріб  

 

А   3 – 7  Б  14 – 7  В  21 – 1  Г  3 – 1 

 

1.4.  Розв’яжіть  рівняння  

 

А  0; 2   Б  0    В  2   Г  коренів немає 
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_       _       _                   _              _                  _ 

m = 3а – 2 b. Знайдіть |m |, якщо а ( 1; – 2)  і  b (  3; – 1) 

 

1.5.  Множиною розв’язків  якої нерівності є множина дійсних чисел? 

 

А      Б     В     Г   
 

1.6.  Відомо, що а > b. Яка з нерівностей хибна? 

А      Б     В     Г   
 
 

1.7.  На рисунку зображено графік функції, визначеної на проміжку [– 6; 6]. 

Користуючись рисунком, установіть проміжки зростання функції. 

А   [– 6; – 4 ]; [ 4; 6 ]    В  [– 3; 3 ]; [ 5; 6 ]  

Б   [– 4; 0 ]; [ 4; 6 ]      Г  [– 4; – 3 ]; [ 3; 5 ] 
 

1.8.  У ∆АВС відомо, що АВ = 12 см, sinВ = 0,4, sinС = 0,12. Знайдіть сторону АС. 

А   40 см  Б  36 см  В  4 см  Г  3,6 см 
 

1.9.  Прямі DЕ і МК, які перетинають сторони ∆АВС, зображеного на рисунку,  

паралельні. АМ = МD = DВ. Яка довжина сторони АС  трикутника? 

А   10 см     В  16 см 

Б  12 см     Г  визначити неможливо 
 

1.10.  Знайдіть  сторону правильного чотирикутника, діагональ якого дорівнює 4 см. 

А   2 см  Б  2 см  В  2 2 см  Г  4 2 см 

  

Частина друга 

 

Розв’яжіть завдання 2.1 – 2.6 і запишіть відповідь  у бланк відповідей. 

 

2.1.  Розв’яжіть нерівність (2х + 3)2 > (х + 1)(х – 10) + 43. 

 

2.2.    Розв’яжіть рівняння х3 – 4х2 – 4х + 16 = 0. 

 

 

2.3.     Перетворіть вираз                   так, щоб він не містив степенів з від'ємним  

показником. 

 

 

2.4.  Запишіть у вигляді звичайного дробу число 0,1(7). 

 

2.5.   Бісектриса кута D прямокутника АВСD перетинає сторону АВ у точці К, ВК = 5 см,  

АD = 3 см. Знайдіть периметр прямокутника. 

 

2.6.   Відомо, що  

 

 

 

Частина третя 

Розв'язання задач 3.1 – 3.3 повинно мати обґрунтування. У ньому потрібно записати 

послідовні логічні дії та пояснення, зробити посилання на математичні факти, з яких 

випливає те чи інше твердження. Якщо потрібно, проілюструйте розв’язання схемами, 

графіками, таблицями. 

 

3.1.  Складіть квадратне рівняння, корені якого на 4 більші за відповідні корені рівняння  

 х2 – 2х – 4 = 0. 
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3.2.  Човен пропливає 9 км за течією річки і 1 км проти течії за такий самий час, який потрібен 

плоту, щоб проплисти 4 км по цій річці. Знайдіть швидкість течії, якщо власна швидкість 

човна становить 8 км/год. 

 

3.3.  Перпендикуляр, опущений з точки кола на його діаметр, ділить діаметр на два відрізки, 

один  з яких на 27 см більший за інший. Знайдіть довжину кола, якщо довжина 

перпендикуляра, дорівнює  18 см. 

 

 

 


