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атестація 
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Нормативно-правове 

забезпечення 

 1.  Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі 

загальної середньої освіти, затверджено наказом Міністерства освіти і 

науки від 30 грудня 2014 року № 1547, зареєстровано в Міністерстві юстиції 

України 14 лютого 2015 року за № 157/26602 

   

   2. Наказ МОН від 16 вересня 2015 року № 940 «Про проведення державної 

підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої 

освіти у 2015/2016 навчальному році» 

 

   3. Наказ МОН від 08.10.15 року № 1050   «Про внесення змін до наказу 

Міністерства освіти і науки України від 16 вересня 2015 року № 940» 

 

    4. Наказ МОН від 05 листопада 2015 року № 1143 «Про затвердження 

Календарного плану підготовки та проведення в 2016 році 

зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих 

на основі повної загальної середньої освіти» 

 

  

 

•   
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ШКОЛА І СТУПЕНЯ 

Українська 

 мова 

з 10 по 20 травня 2016 року 

Літературне 

 читання 
Математика 
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ШКОЛА ІІ СТУПЕНЯ 

Українська 

 мова 

з 1 по 10 червня 2016 року  

Математика 

  

Предмет, 

 який обирається 

 педагогічною  

радою 

 навчального 

 закладу  
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Перелік предметів 

Українська  література 

Зарубіжна література 

Іноземна  мова 

Історія України 

Всесвітня  історія 

Правознавство. Практичний курс 

Географія 

Біологія 

Хімія 

Фізика 

Інформатика 

Мова національної меншини* 

Інтегрований курс “Література”* 

*для випускників загальноосвітніх навчальних закладів з 
навчанням або вивченням мов національних меншин 
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Школа ІІІ ступеня  

Українська 

мова 
05.05.2016 

 

 

Іноземна  

мова 
 

Математика 
11.05.2016 

або 

історія  

України 
13.05.2016 

 

з 5 по 30 травня 2016 року  
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Форма проведення ДПА 

Предмет Форма 

проведення 

Українська мова ЗНО  

Іноземна мова Не  у формі ЗНО 

  

Математика або історія 

України 

 
 

ЗНО 

(випускник має право обрати один із зазначених 

предметів незалежно від профілю навчального 

закладу ) 
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Українська мова  

05.05.2016 
180 хвилин 

Частини Кіль-

кість 

завдань 

Макси-

мальна 

кількість 

балів 

Форми завдань Оцінювання 

Мовна  

(ДПА) 
 

34 68 Завдання з вибором однієї 

правильної відповіді 

28 завдань (№1-23, №29-33) 

0-1 б. 

Завдання на встановлення 

відповідності 

5 завдань (№24-28) 

0-4 б. (1 бал за 

кожну правильну 

відповідь) 

Завдання  з розгорнутою 

відповіддю  

Завдання № 58 

Створення аргументованого 

висловлення 

 

0-20 б. 

 

0 балів – робота 

не відповідає 

темі,  

< 100 слів 

Літературна 
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Математика  

11.05.2016 
180 хвилин 

Частини Кіль-

кість 

завдань 

Макси-

мальна 

кількість 

балів 

Форми завдань Оцінювання 

І частина 

(ДПА) 
 

30 
№ 1-28, 

№ 31-32 

52 Завдання з вибором однієї 

правильної відповіді 

20 завдань (№1-20) 

0-1 б. 

Завдання на встановлення 

відповідності 

4 завдання (№21-24) 

0-4 б. (1 бал за 

кожну правильну 

відповідь) 

Завдання  відкритої  форми з 

короткою відповіддю  

4 завдання (№ 25-28) 

 0-2 б. 

Завдання  відкритої  форми   

2 завдання (№ 31-32) 

 

0-4 б. 

ІІ частина 3 завдання   

№ 29,30,33 
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Історія України  

13.05.2016 
150 хвилин 

Частини Кіль-

кість 

завдань 

Макси-

мальна 

кількість 

балів 

Форми завдань Оцінювання 

І частина  

(ДПА) 
Історія 

України  

ХХ ст.-  

поч. ХХІ ст. 

30 47 Завдання з вибором однієї 

правильної відповіді 

23 завдання (№1-23) 

0-1 б. 

Завдання на встановлення 

відповідності 

3 завдання (№24-26) 

0-4 б. (1 бал за кожну 

правильну відповідь) 

Завдання  на встановлення 

правильної послідовності 

2 завдання (№27-28) 
  

 

 0-3 б.  
3б. – правильно вказано 

послідовність трьох подій, 

2б. – вказано правильно першу 

і останню події, 

1б. – вказано правильно або 

першу або останню подію 

Завдання з вибором трьох 

правильних відповідей із семи 

запропонованих варіантів 

2 завдання (№29-30) 

0-3 б. 

(1бал за кожну 

правильну відповідь)  

ІІ частина 30 
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До уваги! 

   Для визначення результатів учасника 

зовнішнього оцінювання за 12-бальною 

шкалою використовується Таблиця 

переведення тестових балів в шкалу     

1-12 балів. 
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До уваги! 

   Таблиця переведення тестових балів 

оприлюднюються Українським центром 

оцінювання протягом двох тижнів 

після проведення тесту і тільки після 

перевірки правильності виконання 

завдань кожного учасника тестування. 
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До уваги! 

    Зазначена таблиця є рейтинговою, 

оскільки вказує на місце результату 

зовнішнього незалежного 

оцінювання особи серед результатів 

інших учасників тестування. 
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До уваги! 

    За підсумками тестування Український 

центр оцінювання якості освіти 

надсилає загальноосвітнім навчальним 

закладам результати тестування 

кожного учасника, які зараховуються як 

результати державної підсумкової 

атестації. 
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Дякую за увагу! 


