
Закінчення навчального року 

 

                                                                 Алгоритм 

щодо порядку організованого закінчення 2018-2019 навчального року та проведення 
державної підсумкової атестації здобувачів початкової, базової середньої та повної загальної 

середньої освіти 

  

1. З метою організованого завершення 2018-2019 навчального року в закладах загальної середньої 
освіти та проведення державної підсумкової атестації здобувачів початкової, базової середньої, 
повної загальної середньої освіти необхідно опрацювати нормативно-правові документи що 
регламентують порядок закінчення навчального року: 

 наказ Міністерства освіти і науки України від 22.08.2018 №931 «Деякі питання проведення в 

2019 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної 
загальної середньої освіти»; 

 наказ Міністерства освіти і науки України від 28.09.2018 №1036 «Про підготовку до 
проведення в 2019 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на 
основі повної загальної середньої освіти»; 

 наказ Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 №1353 «Про внесення змін до деяких 
нормативно-правових актів щодо зовнішнього незалежного оцінювання»; 

 наказ Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 №1369 «Про затвердження Порядку 

проведення державної підсумкової атестації»; 

 наказ Міністерства освіти і науки України від 25.01.2019 №59 «Про проведення в 2018/2019 
навчальному році державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту»; 

 наказ Міністерства освіти і науки України від 01.02.2019 №116 «Про внесення зміни до 
додатка 2 наказу МОН від 25 січня 2019 року №59»; 

 наказ Міністерства освіти і науки України від 16.10.2018 № 1109 «Про деякі питання 

документів про загальну середню освіту»; 

 спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я 

України від 29.08.2016 №1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні 
та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність»; 

 спільний наказ Міністерства освіти, молоді та спорту України та Міністерства охорони 

здоров’я України від 01.02.2013 №72/78 «Про затвердження Інструкції про звільнення від 
проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних 
закладів за станом здоров’я»; 

 наказ Міністерства освіти і науки України від 17.03.2015 №306 «Про затвердження Положення 

про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні»; 

 наказ Міністерства освіти і науки України від 07.02.2012 №115 «Про внесення змін до 
Положення про похвальний лист «За високі досягнення у навчанні» та похвальну грамоту «За 
особливі досягнення у вивченні окремих предметів»; 

 наказ Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 №762 «Про затвердження Порядку 

переведення учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів до наступного класу»; 

 наказ Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018  №367 «Про затвердження Порядку 

зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для 
здобуття повної загальної середньої освіти»; 

 наказ Міністерства освіти і науки України від13.03.2017  № 369 «Про затвердження 

Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах»; 

 наказ Міністерства освіти і науки України від 25.06.2018 № 676 «Про затвердження Інструкції 

з діловодства у закладах загальної середньої освіти»; 

 наказ Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 № 1362 «Про затвердження 
методичних рекомендацій щодо заповнення Класного журналу учнів першого класу Нової української 
школи»; 

 наказ Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 №496 «Про затвердження Інструкції з 
ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»; 

 наказ Міністерства освіти і науки України від 08.04.2015 № 412 «Про затвердження Інструкції 
щодо заповнення Класного журналу в 1-4-х класах загальноосвітніх навчальних закладів»; 

 наказ Міністерства освіти, молоді та спорту України від 10.05.2011 № 423 «Про затвердження 

єдиних зразків обов’язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і 
форм власності»; 

 лист Міністерства освіти і науки України від 23.01.2019 №1/9-41 «Методичні рекомендацій 

щодо особливостей проведення державної підсумкової атестації з іноземних мов у 2018-2019 
навчальному році»; 
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 лист Міністерства освіти і науки України від 30.01.2019 №1/9-51 «Про уточнений перелік 

міжнародних мовних іспитів»; 

 лист Міністерства освіти і науки України від 28.01.2019 №1/11-833 «Про проведення 

урочистостей з нагоди вручення документів про загальну середню освіту»; 

 лист-роз’яснення Міністерства освіти і науки України від 03.10.2018 № 1/9-596 щодо 

застосування окремих положень Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти»; 

 лист Міністерства освіти і науки України від 06.02.2019 №1/9-56 «Щодо порядку діловодства в 

закладах загальної середньої освіти»; 

 лист Міністерства освіти і науки України від 08.05.2018 №1/9-292 «Щодо застосування 
окремих положень нового Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та 
комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти»; 

 лист Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки 

України від 21.09.2015 № 2/2-14-1907-15 «Методичні рекомендації щодо заповнення Класного 
журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»; 

 лист Міністерства освіти і науки України від 03.07.2018 № 1/9-415 «Щодо вивчення в 

закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році»; 

 лист Міністерства освіти і науки України від 18.01.2016 №1/9-27 «Щодо надання 

роз’яснення» (щодо видачі свідоцтв про здобуття базової середньої освіти з відзнакою); 

 лист Міністерства освіти і науки України від 29.04.2015 №1/9-221 «Щодо надання 
роз’яснення» (щодо нагородження медалями випускників 11 класів). 

  

2. Визначити терміни проведення ДПА осіб, які завершують здобуття початкової (у 4 класі), базової 

середньої освіти (у 9 класі) в межах навчального року. Терміни атестації затверджує керівник 
закладу. ДПА проходить в письмовій формі у закладі освіти. Обов’язковою є атестація з української 
мови та математики. 

Завдання для проведення атестації в закладі освіти затверджує керівник закладу 
освіти. Завдання для атестації здобувачів початкової освіти складають в закладі освіти. 

3. Оформити стенд для здобувачів освіти, педагогічної та батьківської громадськості «Готуємося до 
державної підсумкової атестації». 

4. Розглянути на засіданні педагогічної ради питання щодо звільнення учнів різних категорій від ДПА, 
допуску екстернів до ДПА, видати відповідний наказ. 

5. Затвердити наказом рішення педагогічної ради щодо вибору третього предмета для проходження ДПА 
здобувачами базової середньої освіти (з урахуванням побажань учнів). 

Зарахувати як оцінку ДПА результати міжнародних мовних іспитів з іноземної мови у 
2019 році можуть учні 9-х класів. Здобувачі освіти, які вивчали іноземну мову на рівні стандарту, 
можуть зарахувати міжнародний іспит рівня А2 і вище, а для класів із поглибленим вивченням – В1 і 
вище. Сертифікат або диплом має бути 2018 або 2019 року (до дня проведення атестації). У відповідному 
документі про освіту з іноземної мови виставляється оцінка за атестацію – 12 балів. 

Для зарахування учень повинен звернутися з відповідною заявою до свого закладу освіти та 
надати копію сертифікату. Якщо випускник, що має сертифікат, не напише таку заяву, то оцінка 
виставлятиметься за результатами письмової атестації. 

Звертаємо увагу, що у 2019 році в 9-му класі впроваджується аудіювання як частина 
ДПА з іноземної мови (предмет за вибором). Атестація з іноземної мови проводиться в письмовій 
формі та складатиметься з 3-х частин: 

 аудіювання; 

 читання; 

- використання мови. 

Завдання для ДПА з іноземної мови в 9-му класі формує вчитель відповідно до типу закладу 
освіти на окремому бланку. Для закладів загальної середньої освіти - рівень А2+, для спеціалізованих 
шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов - рівень В1. Кількість варіантів готується вчителем 
відповідно до кількості учнів у класі, які виявили бажання проходити атестацію з іноземної мови, крім 
аудіозапису тексту та післятекстового завдання до нього, вони є єдиними для всієї групи. 

6. Підготувати наказ про створення у закладах загальної середньої освіти державних атестаційних 
комісій із затвердженням їх персонального складу (не пізніше ніж за місяць до початку 
атестації). 



7. Ознайомити педагогічний колектив закладу освіти, учнів та їхніх батьків із наказом відповідного 

органу управління освітою щодо створення апеляційних комісій для забезпечення об'єктивного 
проведення ДПА з кожного навчального предмета. 

8. Передбачити учням 11 класів вихідні дні для підготовки і проведення ДПА у формі ЗНО, якщо 
вони проводяться під час освітнього процесу, видати відповідний наказ. 

9. Розробити графіки відпрацювання робочого часу педагогічними працівниками відповідно до їх 
навантаження на період надання вихідних днів для підготовки і проведення ДПА у формі ЗНО під час 
освітнього процесу. Графіки затвердити наказом. 

10. Річні бали з навчальних предметів необхідно виставити не пізніше 6 робочих днів після 
завершення ІІ семестру. При проведенні річного оцінювання результати державної підсумкової 
атестації учнів (вихованців) не враховуються (п.2 Порядку переведення учнів (вихованців) 
загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу ( наказ МОНУ від 14.07.2015 №762)).  

11. Видати наказ про організацію й проведення свята «Останнього дзвоника» та урочистостей з 
нагоди вручення документів про освіту здобувачам базової середньої та повної загальної 
середньої освіти. До організації урочистостей з нагоди вручення документів про освіту слід 
залучити представників учнівського самоврядування та батьківської спільноти. Документи про 

загальну середню освіту мають вручатися випускникам в урочистій обстановці, як правило, у закладі 
загальної середньої освіти. Міністерство освіти і науки України не рекомендує проводити святкові 
банкети у приміщенні закладів освіти (лист МОН України від 28.01.2019 №1/11-833). 

Керівників місцевих органів управління освітою, закладів загальної середньої освіти просимо 
взяти під особистий контроль питання щодо заборони збору коштів із батьківської громадськості 
працівниками закладів освіти для проведення державної підсумкової атестації та організацію 
урочистостей. 

12. З метою організованого проведення державної підсумкової атестації у формі ЗНО у закладах 
загальної середньої освіти області, де розташовано пункти тестування, необхідно: 

- внести відповідні зміни до режиму роботи закладів; 

- забезпечити організований підвіз випускників до пунктів зовнішнього незалежного оцінювання 
та в зворотному напрямку в дні проведення державної підсумкової атестації у формі ЗНО, належне 
медичне обслуговування та створення безпечних умов у пунктах тестування (спільно з іншими 
зацікавленими структурами). 

13. Результати зовнішнього незалежного оцінювання з трьох предметів (українська мова, 

математика або історія України, а також один навчальний предмет за вибором учня)зараховуються 
як результати ДПА за освітній рівень повної загальної середньої освітиу вигляді оцінок рівня 
навчальних досягнень за шкалою 1-12 балів, видати відповідний наказ. 

Відомості в електронному вигляді, засвідчені електронним цифровим підписом Українського 
центру оцінювання якості освіти, з результатами ДПА з математики, української мови і літератури, 
фізики до 14 червня 2019 р., з іноземних мов, біології до 20 червня, з історії України, географії, 
хімії до 25 червня будуть передані до закладу освіти. 

14. Учні 11-х класів, які вивчають іноземну мову за рівнем стандарт або академічним рівнем, можуть 
зарахувати міжнародний іспит рівня B-1 і вище, а для класів із поглибленим вивченням іноземних мов 
– В-2 і вище. Сертифікат або диплом має бути отриманий 2018 або 2019 року (до 28 травня 2019р. з 
англійської мови, до 27 травня 2019р. – з німецької, французької мов, тобто до днів проведення ЗНО 
з цих предметів). 

Для зарахування учень повинен звернутися з відповідною заявою до свого закладу 
освіти та надати копію сертифікату. Якщо випускник не напише таку заяву, то оцінка ДПА 
виставлятиметься за результатами ЗНО. 

Якщо випускник 11-го класу хоче, щоб його сертифікат був зарахований як ДПА, але він отримає 
його після того, як зареєструвався на ДПА в формі ЗНО, у нього є можливість до 25 березня внести зміни 
у реєстраційні дані шляхом здійснення перереєстрації. Якщо її не буде здійснено, то оцінка за ДПА 
виставлятиметься за результатами ЗНО. 

Якщо учень планує отримати сертифікат після 25 березня (тобто вже не матиме змоги здійснити 
перереєстрацію) і до дня проведення ЗНО (28 травня для англійської мови, 27 травня для французької, 
німецької мов), то він теж може написати заяву про зарахування сертифікату як оцінки за ДПА. В заяві 
треба вказати, що він очікує отримання сертифікату, а потім випускникові потрібно надати його паперову 
копію. 



15. Здобувачі освіти закладу загальної середньої освіти «Міжнародна українська 

школа» можуть пройти атестацію в закладі освіти на території країни їх проживання або 
перебування незалежно від визначеної форми проведення атестації. 

16. Громадяни України, які завершили навчання й отримали документ про відповідний рівень 
загальної середньої освіти за кордоном, для отримання документа державного зразка про базову 
середню або повну загальну середню освіту проходять атестацію екстерном. 

За наявності міжнародних договорів України про взаємне визнання та еквівалентність документів 
про освіту атестація не проводиться, крім випадку наявності особистої заяви здобувача освіти, одного з 
батьків або інших законних представників. 

17. Здобувачі освіти, які здобувають загальну середню освіту за вечірньою та заочною 

формами, можуть пройти атестацію в закладі освіти (за умови, що вони не реєструвалися для 
участі в зовнішньому незалежному оцінюванні). 

Особи, які здобувають повну загальну середню освіту за екстернатною формою, проходять 
атестацію в закладі освіти за відповідний рівень повної загальної середньої освіти (за умови, що вони 
не реєструвалися для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні). 

18. Атестація осіб, які здобувають загальну середню освіту за сімейною (домашньою) формою, 
здійснюється на загальних підставах і проходить у закладах освіти, на території обслуговування 
яких вони проживають, або в інших закладах освіти, які ведуть їх облік. 

19. Здобувачі освіти, які перебувають в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах, 
проходять атестацію в закладі освіти, що забезпечує здобуття загальної середньої освіти. 

20. Здобувачі освіти, які проживають на тимчасово окупованій території України, на території проведення 
антитерористичної операції (на період її проведення), території здійснення заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 
Донецькій та Луганській областях (на період здійснення зазначених заходів), території населених 
пунктів на лінії зіткнення і не здобувають загальну середню освіту в закладах освіти, розташованих 
на території, підконтрольній Україні, можуть пройти атестацію екстерном у закладах освіти, 
рекомендованих органами управління у сфері освіти. 

21. Здобувачі освіти (у разі досягнення ними повноліття) або один з їх батьків чи інших 
законних представників можуть письмово звернутись до керівника закладу освіти щодо 
проведення атестації в закладі освіти в інші строки, у тому числі достроково (за наявності 
відповідних документів, що підтверджують підстави перенесення строків), якщо здобувачі освіти: 

- хворіли під час проведення атестації; 

- не з'явилися для проходження атестації через поважні причини (смерть членів сім'ї чи близьких 
родичів, надзвичайні ситуації природного та техногенного походження, інші обставини, які об'єктивно 
унеможливлюють присутність здобувача освіти на атестації); 

- тимчасово здобували загальну середню освіту за кордоном і повернулися в Україну після 
проведення атестації; 

- були призвані (мобілізовані) на військову службу; 

- виїжджають на постійне місце проживання за кордон. 

Строки атестації таких здобувачів у закладі освіти визначаються наказом 
керівника закладу освіти, що видається на підставі відповідних підтвердних документів. 

22. Здобувачі освіти можуть бути звільнені від зовнішнього незалежного оцінювання та 

пройти атестацію в закладі освіти, якщо вони: 

- мають захворювання або патологічний стан, зазначений у Переліку захворювань та 
патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного 
оцінювання (за умови подання до закладу освіти одного з документів або копії документів), та не 
реєструвалися для проходження зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) 
предмета(ів); 

- за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти отримали 
відмову в реєстрації для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення 
особливих (спеціальних) умов. 

Строки атестації таких здобувачів освіти в закладі освіти визначаються наказом 
керівника закладу освіти. 

23. Здобувачі освіти, які через поважні причини (смерть членів сім'ї чи близьких родичів, 
надзвичайні ситуації природного та техногенного походження, інші обставини, які об'єктивно 
унеможливлюють присутність здобувача освіти на атестації) не брали участі в основній сесії 
зовнішнього незалежного оцінювання (з усіх або окремих навчальних предметів) та були допущені 
до проходження додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1707-16#n36
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предмета(ів), але не змогли через поважні причини взяти участь у додатковій сесії, можуть 

пройти атестацію в закладі освіти. 

Строки атестації таких здобувачів освіти в закладі освіти визначаються наказом 
керівника закладу освіти, але не раніше завершення додаткової сесії зовнішнього незалежного 
оцінювання. 

24. Здобувачі освіти закладів загальної середньої освіти, які не брали участі у зовнішньому 
незалежному оцінюванні (з усіх або окремих навчальних предметів), можуть пройти атестацію в 
закладі освіти, якщо вони: 

- тимчасово навчалися за кордоном і повернулися в Україну після проведення атестації з 
певного(их) навчального(их) предмета(ів) у формі зовнішнього незалежного оцінювання; 

- брали участь у спортивних змаганнях, конкурсах, виставках, що мають статус міжнародних 
відповідно до законодавства України і відбувалися під час проведення додаткової сесії зовнішнього 
незалежного оцінювання з відповідного(их) навчального(их) предмета(ів) (за умови неучасті через 
поважні причини в основній сесії з цього (цих) навчального(их) предмета(ів)); 

- не з'явилися для проходження зовнішнього незалежного оцінювання з відповідного(их) 
навчального(их) предмета(ів) під час основної та додаткової сесій через поважні причини. 

Строки атестації таких здобувачів освіти в закладах загальної середньої освіти 
визначаються наказом керівника закладу освіти, але не раніше завершення додаткової сесії 
зовнішнього незалежного оцінювання. 

25.      Проаналізувати та узагальнити результати внутрішкільного контролю за II 
семестр, виконання освітніх програм і видати відповідний наказ. 

26.      Список претендентів на нагородження Золотою або Срібною медалямивизначається 
керівником навчального закладу за результатами річного оцінювання в 10 класі та І семестрі 
11 класу і затверджується на засіданні педагогічної ради шляхом прийняття відповідного рішення. 

27.      На спільному засіданні педагогічної ради та ради закладу освіти розглянути питання 
щодо нагородження учнів похвальним листом «За високі досягнення у навчанні» та 
похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів» і видати 
відповідний наказ. 

28.      Внесення оцінок за ДПА до додатка до свідоцтва про здобуття повної загальної 
середньої освіти здійснюватиметься з урахуванням наслідків розгляду апеляційного звернення здобувача 
освіти (відповідно такий випускник свідоцтво отримує пізніше). 

29.      Якщо атестація проходила в закладі освіти, оцінки за атестацію зазначаються у 
протоколі державної підсумкової атестації та відповідній шкільній документації: 

- класного журналу (бали за ДПА виставляються в класному журналі у колонку з написом «ДПА» 
без зазначення дати після колонки з написом «Річна»). Результати ДПА не враховуються при виставленні 
річних оцінок з предметів, з яких проводилась ДПА; 

- книги обліку і видачі документів про здобуття відповідного рівня освіти; 

- у табель навчальних досягнень для здобувачів початкової освіти; 

- додаток до свідоцтва про здобуття базової середньої освіти; додаток до свідоцтвапро 
здобуття повної загальної середньої освіти. 

30.      Свідоцтва про здобуття базової загальної середньої освіти, свідоцтва про здобуття повної 
загальної середньої освіти та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі 
зазначених документів. 

31.      Здобувачам освіти, звільненим від ДПА у відповідному документі про освіту робиться 
запис «звільнений» («звільнена»). 

32.      Результати атестації не враховуються при виставленні річних оцінок із навчальних 
предметів. 

33.      Виставити оцінки за державну підсумкову атестацію до книги обліку і видачі свідоцтв та 
додатків до свідоцтв про здобуття базової середньої освіти та книги обліку і видачі свідоцтв та додатків до 
свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти у вигляді дробу, де чисельником є річна оцінка з 
предмета, а знаменником – оцінка за державну підсумкову атестацію. 

Щодо середнього бала документа про загальну середню освіту: 

 відповідно до п 12 розділу VI (Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі 
до закладів вищої освіти) Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році 
(наказ МОНУ від 11.10.2018 №1096) приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала 
документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), 
затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про 
освіту до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія 
здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії 
(фотокопії). 



34. Місцевим органам управління освітою створити апеляційні комісії для розгляду 

апеляційних скарг щодо атестації в закладах загальної середньої освіти з кожного навчального 
предмета. 

Чисельність і склад таких апеляційних комісій затверджуються наказом керівника відповідного 
органу управління освітою. 

Результати розгляду апеляційної заяви оформлюються протоколом засідання апеляційної комісії, 
що підписується всіма членами комісії та на підставі якого видається наказ місцевого органу управління у 
сфері освіти. 

Рішення апеляційної комісії може бути оскаржене до суду. 

35. Місцеві органи управління освітою здійснюють контроль за проведенням атестації в закладі 
освіти. 

  

Календар закінчення 2018-2019 навчального року 

  

Березень 

 16 березня – пробне ЗНО (українська мова і література); 

 до 18 березня – керівники закладів освіти формують та відправляють до Київського регіонального 

центру оцінювання якості освіти комплекти реєстраційних документів учнів, які складатимуть ДПА у 
формі ЗНО; 

 23 березня – пробне ЗНО (історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, іноземні 

мови (англійська, іспанська, німецька та французька); 

 до 25 березня – внесення за вимогою учасників ЗНО змін до реєстраційних даних(додаткового 

періоду для перереєстрації учасників зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року не 
передбачено). 

  

Квітень 

 до 30 квітня – розміщення на інформаційних сторінках учасників ЗНО запрошень – перепусток, де 
буде зазначено час і місце проведення тестувань; 

 до 30 квітня – оприлюднення графіка проведення додаткової сесії зовнішнього незалежного 
оцінювання. 

  

Травень 

 14 (15), 21 (22) травня – ДПА осіб, які завершують здобуття початкової освіти (у 4-х класах 
закладів загальної середньої освіти); 

 21 травня – ДПА (у формі ЗНО) з математики для здобувачів повної загальної середньої освіти; 

 23 травня – ДПА (у формі ЗНО) з української мови і літератури для здобувачів повної загальної 

середньої освіти; 

 24 (25) травня – завершення навчальних занять, проведення свята «Останнього 

дзвоника»; 

 27 травня – 07 червня – ДПА осіб, які завершують здобуття базової середньої освіти (у 9-х 

класах закладів загальної середньої освіти); 

 27 травня – ДПА (у формі ЗНО) з іспанської, німецької, французької мов для здобувачів повної 
загальної середньої освіти; 

 28 травня – ДПА (у формі ЗНО) з англійської мови для здобувачів повної загальної середньої освіти; 

 30 травня – ДПА (у формі ЗНО) з фізики для здобувачів повної загальної середньої освіти. 

  

Червень 

 04 червня – ДПА (у формі ЗНО) з історії України для здобувачів повної загальної середньої освіти; 

 06 червня – ДПА (у формі ЗНО) з біології для здобувачів повної загальної середньої освіти; 

 11 червня - ДПА (у формі ЗНО) з географії для здобувачів повної загальної середньої освіти; 

 13 червня – ДПА (у формі ЗНО) з хімії для здобувачів повної загальної середньої освіти; 

 до 11 червня – вручення документів про здобуття базової середньої освіти; 

 до 14 червня – розміщення на інформаційних сторінках учасників тестування інформацію про 

результати ДПА (у формі ЗНО) з математики, української мови і літератури, фізики; 



 до 20 червня – розміщення на інформаційних сторінках учасників тестування інформацію про 

результати ДПА (у формі ЗНО) з іноземних мов, біології; 

 до 25 червня – розміщення на інформаційних сторінках учасників тестування інформацію про 

результати ДПА (у формі ЗНО) з історії України, географії, хімії; 

 26-30 червня – вручення документів про здобуття повної загальної середньої освіти. 

  

 


