
Орієнтовні вимоги до проведення ДПА 2019-2020 р.р. з англійської мови 

У тесті використовуються завдання двох рівнів складності: стандартний та 

профільний. Учні мають зазначити відповідний рівень у процесі реєстрації 

для участі в ЗНО. 

Учні, які у поточному або попередньому календарному році отримали 

сертифікат (диплом) міжнародного мовного іспиту з англійської мови рівня 

В-1 і вище (для класів, які вивчають англійську мову за півнем стандарт або 

академічним рівнем), або рівня В-2 (для класів із поглибленим вивченням 

англійсько мови), результати цих іспитів зараховуються як атестація з 

іноземної мови. У відповідному документі про освіту з іноземної мови 

виставляється оцінка за атестацію – 12 балів. 

 

Перелік міжнародних іспитів наведено: 

 

 



 

Учні, що отримали міжнародний сертифікат мовного іспиту, можуть 

звернутися та отримати оцінку 12 балів за ДПА з іноземної мови. 

 
Зміст і формат іспиту враховує головну мету навчання іноземної мови у 

загальноосвітніх навчальних закладах – формування в учнів комунікативної 

компетенції, базою для якої слугують комунікативні вміння, сформовані на 

основі мовних завдань і навичок. Зміст тестових завдань будується на 

автентичних зразках мовлення, прийнятих у англомовних країнах та 

відповідає сферам і тематиці ситуативного спілкування, зазначеним у 

шкільній навчальній програмі. 

Об’єктами контролю визначаються читання і письмо як види мовленнєвої 

діяльності, а також лексичний і граматичний аспекти іншомовної комунікації 

через використання мови. 

Розділ І. Читання і використання мови. 

Завдання для визначення рівня сформованості іншомовної компетентності в 

читанні орієнтуються на різні стратегії: з розумінням основної інформації 

(ознайомлювальне читання), повної  інформації (вивчальне читання) та 

пошук окремих фактів (вибіркове читання). 

Джерелами для добору текстів слугують автентичні інформаційно-довідкові, 

рекламні та газетно-журнальні матеріали. Зміст текстів узгоджується з 

навчальною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів. 

Деякі тексти містять візуальну інформацію до змісту, що допоможе 

випускникам визначити мету повідомлення. До більших за обсягом 

автентичних текстів, які представлені у вигляді фрагментів із брошур, 

журнальних оголошень або інформації з веб-сторінок, надаються запитання, 

спрямовані на пошук окремих фактів. Зміст текстів стосується інформації, з 

якою учні можуть зустрітись у реальних ситуаціях спілкування. 

Послідовність сформульованих запитань відповідає логіці представлення цієї 

інформації в тексті. 

Тексти для ознайомлювального читання містять до 5% незнайомих слів, а для 

вивчального та вибіркового читання – 3%, про значення яких можна 

здогадатись із контексту, за словотворчими елементами, за співзвучністю з 

рідною мовою (слова – інтернаціоналізми). 



Рівень уміння використовувати мову (лексико-граматичний аспект) 

перевіряється під час читання письма. Загальний обсяг текстів складає до 

1500 слів. 

Детальний опис  завдань  

 Секція І Розділу І: завдання множинного вибору з 3 варіантами відповіді до 

кожного тексту (вибір однієї правильної відповіді з трьох). 

Формат завдання: шість коротких окремих текстів, представлених у формі 

листівки, оголошення, вивіски, інструкції на товарах широкого вжитку. 

Інформаційних повідомлень (друкованих чи письмових). 

Мета завдання: перевірка умінь виокремлювати загальну та детальну 

інформацію з текстів, що використовуються в повсякденному спілкуванні. 

Максимальна кількість балів: 36 балів (6 балів за кожну правильну 

відповідь). 

Секція 2 Розділу І: завдання альтернативного вибору 

(правильно/неправильно). 

Формат завдання: один текст загальним обсягом до 400 слів, що містить 

фактичну інформацію практичного змісту. 

Мета завдання: перевірка умінь диференціювати основні факти і другорядну 

інформацію, переглядати текст з метою пошуку необхідної інформації для 

виконання певного завдання. 

Максимальна кількість балів: 36 балів( 6 балів за кожну правильну 

відповідь). 

Секція 3 Розділу І: завдання множинного вибору на заповнення пропусків у 

тексті. 

Формат завдання: один текст описового або сюжетного змісту з 

пропущеними словами обсягом до 400 слів. 

Мета завдання: визначити сформованість мовних умінь, навичок та рівень 

засвоєння лексичного і граматичного матеріалу (використання мови). 

 Розділ ІІ. Писемне мовлення. 

Метою завдань, розміщених у розділі «Писемне мовлення», є визначення 

рівня сформованості у випускників умінь, необхідних для виконання на 



письмі комунікативних завдань, які пов’язані із повсякденних життям і 

передбачає створення власного письмового висловлювання та зорієнтований 

на виконання комунікативно-творчих завдань: написання короткого 

повідомлення у формі листівки, записки або неофіційного електронного 

листа. Зміст завдань пов’язаний з інтересами та комунікативними потребами 

учнів. 

Учні повинні вміти писати особисті листи, використовувати формули 

мовленнєвого етикету, прийняті в англомовних країнах, розповідаючи про 

окремі факти та події свого життя, висловлюючи власні міркування і почуття, 

описуючи плани на майбутнє та запитуючи партнера про аналогічну 

інформацію. Учні також повинні вміти розповісти про перебіг подій, описати 

людину, об’єкт, написати повідомлення відповідно до поставленого 

завдання, зокрема про побачене, почуте та згідно із запропонованою 

мовленнєвою ситуацією обґрунтувати власну точку зору. Обсяг письмового 

повідомлення складає 50-80 слів. Завдання містить вказівки, адресата та мету 

написання повідомлення і включає три змістові умови, що повинні бути 

розкриті у письмовому висловлюванні. 

Час відведений на виконання усіх завдань – 60 хвилин. 

 

Матеріали ДПА можна обирати з джерел, що знаходяться у відкритому 

доступі, або за посиланням:  https://elt.oup.com/feature/ua/dpa-

ukraine/?cc=ua&selLanguage=uk 
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