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Закінчення 2010/2011 навчального року і проведення державної підсумкової атестації учнів
загальноосвітніх навчальних закладів визначено Типовими навчальними планами, перелік
яких подано у листі Міністерства освіти і науки України №1/9-120 від 20.02.2009 р., Типовими
навчальними планами, затвердженими наказом МОН №834 від 27.08.2010 р. (для учнів 10
класів) та Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі
загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 р. №94,
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.02.2008 р. № 151/14842) зі змінами, що
затверджені наказом МОН від 23.11.2010 р. №1116 (зареєстровано у Міністерстві юстиції
України 09 грудня 2010 р. № 1237/18532).
Відповідно до ст. 1 Закону України "Про загальну середню освіту" навчальний рік з урахуванням
навчальної практики та державної підсумкової атестації має бути завершено не пізніше 1
липня 2011 року.
У цьому навчальному році навчальні заняття у 1-10 класах завершуються 26 травня 2011 р.,
а в 11 класах – 18 травня.
Після завершення навчальних занять у загальноосвітніх навчальних закладах 27 травня
проводиться свято "Останній дзвоник".
Після завершення занять у 1–4-х класах проводяться навчальні екскурсії, а у 5–8-х і 10-х
класах - навчальні екскурсії та навчальна практика.
Навчальні екскурсії та навчальна практика учнів організовуються відповідно до інструктивнометодичного листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 р. №1/9-61 орієнтовно у
такі строки:
з 27 травня по 1 червня (4 дні) - для учнів 1–4-х класів (не більше 3-х академічних
годин на день);
з 31 травня 15 червня (10 днів) - для учнів 5–6-х класів (по 3 академічні години), 7–8-х
класів (по 4 академічні години), 10-х класів (по 5 академічних годин на день).
Керівники навчальних закладів можуть вносити корективи до строків організації
навчальних екскурсій та навчальної практики з урахуванням місцевих умов, специфіки
навчального процесу, профілю навчання та необхідності надолуження виконання навчальних
програм у зв’язку з вимушеним призупиненням навчальних занять, спричинених
захворюваністю учнів на грип та гострі респіраторні інфекції, та іншими причинами.
Для проведення державної підсумкової атестації Міністерством освіти і науки України
підготовлені збірники завдань відповідно до чинних навчальних програм. Перелік зазначених
збірників буде подано додатково.
У 4-х класах державна підсумкова атестація проводиться з 16 по 20 травня із української
мови та читання (мови навчання), математики.
У 9-х класах державна підсумкова атестація проводитиметься з 31 травня по 18 червня.
Конкретну дату її проведення визначають Міністерство освіти і науки Автономної Республіки
Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних
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адміністрацій. При складанні розкладу проведення державної підсумкової атестації необхідно
передбачити два-три дні для підготовки до проходження атестації з кожного предмета.
Атестація в основній школі проводиться з п'яти предметів: української мови, математики,
географії, біології, а також іноземної мови чи іншого гуманітарного предмета за вибором
навчального закладу.
У загальноосвітніх навчальних закладах (класах, групах) з поглибленим вивченням предметів,
спеціалізованих навчальних закладах, ліцеях, гімназіях, колегіумах таким предметом за
вибором може бути той, що вивчався поглиблено.
З усіх обов’язкових предметів атестація проводиться письмово за збірниками,
рекомендованими МОН. У разі проведення атестації за вибором, форму проведення атестації
(усно чи письмово) обирають учні.
Державна підсумкова атестація, що проводиться у письмовій формі, розпочинається о 9.00, а
в усній формі - для першої групи - о 9.00, для другої групи - о 14.00. Інший час початку
проведення державної підсумкової атестації має бути погоджений навчальними закладами з
відповідними органами управління освітою.
Державна підсумкова атестація з української мови для випускників 9-х класів (диктант)
проводитиметься 31 травня.
Державна підсумкова атестація для випускників 11-х класів проводиться з трьох предметів з
20 по 26 травня у письмовій формі за збірниками завдань:
20 травня з української мови (переказ, обов’язково);
23 травня історії України або математики (обов’язково для учнів, які навчалися у класах
універсального профілю) або профільного предмета (для учнів які навчалися у класах з
профільним навчанням);
26 травня з предмета за вибором.
Бали за державну підсумкову атестацію в основній та старшій виставляються у класному
журналі у колонку з написом "ДПА" без зазначення дати після колонки з написом «Річна».
Випускникам, які звільнені від проходження державної підсумкової атестації, робиться запис
(звільнений (а)).
Результати державної підсумкової атестації виставляються у додатки до атестатів про повну
загальну середню освіту у графі "державна підсумкова атестація" та враховуються при
визначенні середнього балу атестата.
Одинадцятикласники, які хворіли під час проведення державної підсумкової атестації,
зобов'язані надати медичну довідку, на підставі якої їм надається право пройти її в інші
терміни.
Рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з окремих предметів
додаються.
Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів загальноосвітніх
навчальних закладів учасники міжнародних предметних олімпіад та турнірів, конкурсів,
переможці III та учасники IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад звільняються від
атестації з предметів, з яких вони стали переможцями (у відповідних випускних класах). У
додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту та (чи) атестата про повну загальну
середню освіту виставляються річний та атестаційний бали з цих предметів - 12 балів.
Переможці II та учасники ІІІ етапів Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких
робіт Малої академії наук (у відповідних випускних класах) звільняються від атестації з
предмета, який є базовим для оцінювання навчальних досягнень учнів під час конкурсу. У
додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту або (чи) атестата про повну
загальну середню освіту виставляються річний та атестаційний бали з цих предметів - 12
балів.
Учасники тренувальних зборів з підготовки до олімпіад, турнірів, змагань, конкурсів, які мають
статус міжнародних, звільняються від атестації. У додаток до атестата про повну загальну
середню освіту виставляється річна та атестаційна оцінки 12 балів з того предмета, з якого
учень(учениця) брав(ла) участь в олімпіаді; з інших предметів виставляються атестаційні
оцінки за результатами річного оцінювання.
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Учнів (вихованців) загальноосвітніх санаторних та спеціальних навчальних закладів (шкілінтернатів), у т.ч. допоміжних шкіл (шкіл-інтернатів), звільняються від державної підсумкової
атестації. У додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту та атестата про повну
загальну середню освіту виставляються річні оцінки та робиться запис: "звільнений від
атестації".
При визначенні претендентів на нагородження золотою та срібною медалями та їх
нагородженні необхідно дотримуватися вимог Положення про золоту медаль "За високі
досягнення у навчанні" та срібну медаль "За досягнення у навчанні".
В окремих випадках при визначенні претендентів на нагородження золотою або срібною
медалями за письмовою заявою батьків або осіб, що їх замінюють, для учнів (вихованців)
загальноосвітніх санаторних та спеціальних навчальних закладів (шкіл-інтернатів) може
проводитися державна підсумкова атестація, якщо ці учні навчалися за загальноосвітніми
програмами.
Контроль за правильністю присудження золотої та срібної медалей покладається на
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
Документи про повну загальну середню освіту вручаються випускникам 28–31 травня 2011 р.
на урочистих зборах. До участі в зборах, як правило, запрошуються батьки, представники
громадських організацій, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, засобів
масової інформації.
У процесі підготовки до організації випускних вечорів доцільно залучати органи
самоврядування навчального закладу (раду загальноосвітнього навчального закладу,
піклувальну раду тощо).
Конкретна дата проведення випускних вечорів у регіонах визначається Міністерством освіти і
науки Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій.
Перший заступник Міністра
Б.М. Жебровський
Додаток
до листа МОН від 30.12.2010 №1/9-950
Державна підсумкова атестація у початковій школі
Державна підсумкова атестація з української мови (мова навчання) проводиться з метою
перевірити мовленнєві уміння учнів будувати речення, зв’язні тексти, висловлювати
міркування, власну думку за допомогою різних мовних засобів, практично застосовувати мовні
знання з фонетики, лексики, граматики, орфографії відповідно до державних вимог щодо
рівня навчальних досягнень учнів із зазначеного предмета.
Державна підсумкова атестація з читання (мова навчання) спрямована на перевірку
розуміння учнями змісту прочитаного тексту; обізнаності з колом дитячого читання, доступного
цьому вікові; володіння літературознавчими поняттями на елементарному рівні; умінь
узагальнювати зміст прочитаного (розкривати головну думку); практичних умінь роботи над
текстами різних жанрів (казкою, оповіданням, віршем, байкою, легендою); умінь виконувати
творчі завдання на основі прочитаного, висловлювати власну думку з приводу прочитаного.
Державна підсумкова атестація з української мови та читання українською мовою у
загальноосвітніх навчальних закладах з російською мовою навчання мають такі ж завдання.
Завдання до Державної підсумкової атестації з читання українською мовою та з читання (мова
навчання) у загальноосвітніх навчальних закладах (класах) з навчанням польською,
молдовською, кримськотатарською, угорською, болгарською, румунською мовами можуть
укладати методичні об’єднання вчителів початкових класів за такою ж структурою відповідно
до програмових вимог.
Державна підсумкова атестація з математики проводиться з метою перевірки вміння
використовувати здобуті знання при розв’язуванні задач різного рівня складності.
Зміст завдань для державної підсумкової атестації сформовано відповідно до вимог,
викладених у Програмах для 1–4 класів середньої загальноосвітньої школи (К.: Початкова
школа, 2006).
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Державна підсумкова атестація проводиться в усіх загальноосвітніх навчальних закладах
відповідно до календарного планування на другому чи третьому уроці, окрім понеділка та
п’ятниці.
На проведення атестації з кожного предмета відводиться 1 академічна година.
Завдання державної підсумкової атестації виконують усі учні, окрім тих, які з поважних причин
(хвороба, довготривалі перебування на лікуванні, беруть участь у спортивних змаганнях,
переїздах в інші місця проживання, природні катаклізми) не можуть брати участь у їх
виконанні. У такому разі оцінки за державну підсумкову атестацію виставляються цим учням
за результатами семестрового оцінювання.
Додаткові види перевірних робіт у 4-х класах не проводяться.
З навчальних предметів, які підлягають державній підсумковій атестації, при виставленні
річної оцінки враховуються її результати.
II. Державна підсумкова атестація в основній школі
Державна підсумкова атестація з української мови проводиться в письмовій формі (диктант)
за завданнями, оголошеними Міністерством освіти і науки в день її складання. Перевірці під
час державної підсумкової атестації підлягають уміння правильно писати слова на вивчені
орфографічні правила та словникові слова, визначені для запам’ятовування; уміння ставити
розділові знаки відповідно до опрацьованих правил пунктуації; уміння належним чином
оформлювати роботу.
Текст диктанту визначатиметься за посібником, рекомендованим Міністерством освіти і науки.
На проведення атестації відводиться 1 астрономічна година. Відлік часу слід вести від початку
читання вчителем тексту. Використання учнями допоміжних джерел (словники, довідники,
підручники тощо) під час проведення державної підсумкової атестації не допускається.
У загальноосвітніх навчальних закладах (класах) з навчанням російською чи іншими
мовами національних меншин за рішенням Міністерства освіти і науки Автономної
Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій може проводитися державна підсумкова атестація з мови навчання у
формі диктанту. Тексти диктантів визначаються Міністерством освіти і науки Автономної
Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій з посібників, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки.
На проведення атестації відводиться 1 астрономічна година. Відлік часу необхідно вести від
початку читання учителем тексту.
Державна підсумкова атестація з математики у 9-х класах проводиться у формі інтегрованої
письмової роботи з алгебри та геометрії.
За результатами учням виставляється одна оцінка - з математики.
Варіанти завдань для проведення атестації визначається Міністерством освіти і науки
Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій.
Державна підсумкова атестація з географії проводиться за результатами вивчення шкільного
курсу "Географія України" (8–9 клас). Атестація передбачає визначення рівня знань
дев’ятикласниками географічних закономірностей, розуміння взаємозв’язків між компонентами
природних комплексів, взаємодії природи і господарської діяльності людини, життя людей, їх
традицій, звичаїв, ведення господарства тощо.
Державна підсумкова атестація з географії проводиться письмово за збірником завдань.
На виконання завдання атестації відводиться до 1,5 астрономічні години. Відлік часу
розпочинатиметься після написання вчителем завдання на дошці.
Вчитель самостійно добирає варіанти тестових завдань (це залежить від рівня підготовки
учнів, від їх самостійності, зібраності), може змінювати чи замінювати деякі завдання. Вчитель
самостійно приймає рішення щодо кількості варіантів, які будуть використовуватися в одному
класі, ураховуючи, що кожен(на) окремий(ма) учень(ця) повинен(на) виконати один варіант
тестів, скориставшись матеріалами збірника.
Користуватися текстами, підручниками, іншими посібниками (довідниками) під час виконання
письмової форми державної підсумкової атестації не дозволяється.
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Державна підсумкова атестація з біології проводиться в письмовій формі за завданнями з
навчального посібника, визначеного Міністерством освіти і науки.
Кількість варіантів завдань у кожному класі визначається вчителем.
Державна підсумкова атестація з іноземної мови, у 9 класі проводитиметься за білетами, що
містять завдання трьох видів: читання тексту та виконання післятекстового завдання;
письмова робота; бесіда за пропонованими ситуаціями.
Форма іспиту враховує міжнародний досвід у вивченні та викладанні іноземних мов і дає змогу
об’єктивно виявити рівень мовленнєвих компетенцій: лінгвістичної; соціолінгвістичної;
прагматичної; діяльнісної (стратегічної).
Державна підсумкова атестація з предмета "Правознавство. Практичний курс"
проводиться за білетами в усній формі. Їх змістом передбачено знання норм права, що
стосуються малолітніх і неповнолітніх осіб. Відповідно завдання білетів державної підсумкової
атестації побудовані на нерозривній єдності нових для учнів юридичних знань, соціального
досвіду учнів, практичних дій щодо вирішення конкретних життєвих проблем. Білети містять
по два запитання. Перше - має теоретичний характер і вимагає демонстрації розуміння понять
і термінів та вміння оперувати ними. Друге завдання кожного білета має практичний характер:
юридичні задачі та правові ситуації, що потребують від учнів вміння оперувати однією-двома
одиницями змісту, і побудовані на нормах права, що стосуються малолітніх і неповнолітніх
осіб.
Державна підсумкова атестація з історії України проводитиметься як в усній, так і в письмовій
формі.
В усній формі - за білетами, котрі містять по два запитання. Завдання охоплюють період з
найдавніших часів і до другої половини ХІХ століття включно. Тобто, готуючись до державної
підсумкової атестації, учні мають повторити матеріал, котрий вивчався, починаючи з 6 класу.
У письмовій формі атестація буде проводитись за збірником, рекомендованим Міністерством
освіти і науки України.
Державна підсумкова атестація із всесвітньої історії проводитиметься в усній формі. У
білетах зі всесвітньої історії звертається увага на особливості розвитку світової цивілізації
наприкінці ХVІІІ - на початку ХХ ст. Під час відповідей учні мають показати уміння аналізувати
економічні, соціальні і культурні наслідки промислового перевороту; давати характеристику
змін у господарюванні, політичному житті, утвердженні парламентаризму, технічного прогресу.
Особливу увагу варто акцентувати на вміннях учнів визначати основні напрямки політичної
еволюції провідних держав, розвитку духовного життя, зміни в побуті людей та їх мисленні.
Державна підсумкова атестація з інтегрованих курсів Література (рідна та світова)
проводитиметься в усній формі за білетами або письмово за збірниками завдань.
Завдання для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою
розробляються Міністерством освіти і науки.
Для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською, молдовською, румунською,
кримськотатарською, угорською мовами завдання розробляються Міністерством освіти і науки
Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій і погоджуються з Міністерством освіти і
науки, молоді і спорту (тексти завдань подаються до 10 квітня 2011 р. до Міністерства освіти і
науки українською та рідною мовами).
Державна підсумкова атестація з хімії проводиться в класах (групах) з поглибленим
вивченням хімії в усній формі за білетами, укладеними відповідно до чинної навчальної
програми для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням хімії для учнів 8
– 9 класів. Білети містять завдання, спрямовані на виявлення рівня оволодіння учнями
основних понять, законів хімії та сформованості практичних умінь і навичок.
Державна підсумкова атестація з фізики проводиться в усній формі за білетами. Білети
містять три завдання, спрямовані на виявлення рівня оволодіння учнями основних понять,
законів і принципів фізики та сформованості практичних умінь, необхідних для розуміння явищ
і процесів, що відбуваються у природі, техніці й побуті.
Перше запитання передбачає перевірку теоретичних знань школярів з усіх розділів
систематичного курсу фізики.
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Особливу увагу під час підготовки до державної атестації варто приділити практичним
навичкам учнів, зокрема вмінню ілюструвати виклад фактів та теорій відповідними
прикладами перебігу фізичних явищ, їх прояву в природі або використання в технічних
пристроях і повсякденному житті.
Друге та третє завдання мають практичний зміст, спонукають учнів до виявлення вміння
застосувати набуті знання у практичній діяльності.
Відповідаючи на друге запитання білета, учень має продемонструвати вміння планувати
дослідження, використовувати вимірювальні прилади та обладнання, проводити
експерименти, систематизувати та узагальнювати результати досліджень. Під час підготовки
обладнання для виконання лабораторних робіт учителеві потрібно спиратися на опис їх
проведення, що наводиться у підручниках. Підбір обладнання для виконання
експериментальних
завдань
здійснюється
відповідно
до
матеріально–технічного
забезпечення фізичного кабінету з урахуванням уточненого завдання для дослідження певної
фізичної величини або закономірності, що пропонується вчителем.
Третє завдання - задача, що добирається вчителем зі збірників задач, які мають гриф
Міністерства освіти і науки. З метою кращої орієнтації учнів до третіх завдань білетів наведено
конкретні приклади. Від учнів вимагається письмово оформити розгорнутий розв'язок задачі.
Для проведення обчислень дозволяється використовувати калькулятори.
ІІІ. Державна підсумкова атестація у старшій школі
Державна підсумкова атестація з української мови проводиться у загальноосвітньому
навчальному закладі у формі переказу за текстом, визначеним та оголошеним Міністерством
освіти і науки.
На виконання завдання державної підсумкової атестації з української мови в 11 класі
відводиться дві академічні години.
Державна підсумкова атестація з історії України проводитиметься в письмовій формі за
збірником, рекомендованим Міністерством освіти і науки України. Завдання стосуються різних
аспектів вітчизняної історії: державного, політичного, розвитку економіки, соціальних відносин,
суспільного, культурного розвитку, зовнішньополітичних стосунків.
Завдання спрямовані на виявлення в учнів рівня сформованості предметних
компетентностей.
Для проведення атестації вчитель обирає варіанти робіт. На виконання завдань відводиться
90 хвилин.
У загальноосвітніх навчальних закладах (класах) з навчанням російською чи іншими
мовами національних меншин державна підсумкова атестація з мови навчання
проводитиметься у вигляді письмової роботи (переказ). Тексти переказів визначаються
Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки
обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з посібників, що
мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки.
На виконання завдання з мови навчання відводиться 2 академічні години (90 хвилин). Відлік
часу розпочинається після другого прочитання вчителем тексту переказу.
Державна підсумкова атестація з інтегрованих курсів Література (рідна та світова)
проводитиметься в письмовій формі за збірниками завдань.
Завдання для проведення державної підсумкової атестації розробляються Міністерством
освіти і науки Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій і погоджуються з Міністерством освіти і
науки, молоді і спорту (тексти завдань подаються до 10 квітня 2011 р. до Міністерства освіти і
науки, молоді і спорту українською та рідною мовами).
Державна підсумкова атестація з всесвітньої історії проводяться також у письмовій формі за
збірником завдань, рекомендованим МОН.
Збірник містить тестові завдання різної форми: завдання з вибором однієї відповіді; завдання
з вибором кількох правильних відповідей; завдання на встановлення відповідності; завдання
на встановлення правильної послідовності; завдання відкритої форми з короткою відповіддю;
завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю.
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Завдання охоплюють всі сфери життєдіяльності суспільства: соціально-економічну, політичну,
культурну, особливий наголос робиться на характеристиці історичних осіб. Оцінюються
знання учнями основних понять, сучасних підходів до аналізу розвитку людства у ХХ столітті,
вміння визначати вплив загальносвітових процесів на Україну та роль України в розвитку
світової цивілізації, вміння аналізувати історичні події, формулювати й аргументувати власну
думку щодо них, висловлювати своє ставлення до історичних явищ і осіб.
Державна підсумкова атестація з правознавства проводиться у письмовій формі за
збірником завдань.
Кожен варіант містить тестові завдання на вибір правильної відповіді, завдання на порівняння
юридичних понять, складання схем, юридичну задачу та творче завдання.
Порівняння юридичних понять передбачає уміння учнів визначати їх спільні та відмінні ознаки;
складання схем - графічне представлення юридичних явищ, процедур; розв’язанні юридичних
задач - уміння застосовувати правові знання для розв’язання спірного питання чи аналізу
правової ситуації. Завдання творчого характеру оцінюють уміння учнів представити власні
судження щодо юридичних подій та явищ.
На виконання роботи відводиться 90 хвилин.
У профільних класах може проводитися ДПА з курсів "Людина і світ", "Людина і
суспільство", "Основи філософії". Вони мають на меті виявити рівень опанування учнями
суспільствознавчих знань; рівень сформованості в них критичного мислення; навичок
оцінювання суспільних явищ і процесів, життєвих та прикладних особистісно-життєтворчих,
соціалізуючих,
комунікативних,
інтелектуально-інформаційних
умінь.
Рекомендуємо
проведення ДПА із зазначених предметів у письмовій формі.
Державна підсумкова атестація з іноземної мови, в 11 класі проводитиметься за білетами,
що містять завдання трьох видів: читання тексту та виконання післятекстового завдання;
письмова робота; бесіда за пропонованими ситуаціями.
Державна підсумкова атестація з іноземної мови складається з письмової та усної частини.
На виконання письмової частин (використання мови, читання та письмо) та усної – говоріння
передбачено 35 хвилин (таблиця)
1 частина
Читання 10 хв
Письмо (Використання мови) 15 хв
25 хв

2 частина
Говоріння 10 хв
10 хв на кожного учня

Державна підсумкова атестація з іноземних мов проводиться на основі матеріалів збірників
завдань, виконання яких дає змогу визначити рівень засвоєння змісту і вимог чинної
навчальної програми 11-річної школи.
Кількість білетів добирається вчителями загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до
кількості учнів у класі. Завдання першого та другого питання білетів учні виконують на
аркушах зі штампом відповідного загальноосвітнього навчального закладу.
Випускникам загальноосвітніх навчальних закладів, які мають міжнародний сертифікат
(диплом) мовного іспиту (Kleines Deutches Sprachdiplom (KDS) - німецька мова; DELF/DALF французька мова; IELTS, TOEFL, Cambridge ESOL (B-1, B-2) - англійська мова; D.E.L.E. іспанська мова) зазначені вище іспити зараховуються як державна підсумкова атестація. У
додаток до атестата про повну загальну середню освіту виставляються річна та
атестаційна оцінки з цих предметів 12 балів.
Державна підсумкова атестація з математики проводяться обов’язково для класів з
поглибленим вивченням математики, в інших класах вона проводиться за вибором учнів.
Державна підсумкова атестація з математики проводиться за збірником завдань
рекомендованим МОН.
Для учнів загальноосвітніх класів на проведення ДПА з математики передбачено 90 хвилин.
Учні профільних класів та класів з поглибленим вивченням математики виконують атестаційну
роботу протягом 180 хвилин.
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Державна підсумкова атестація з астрономії, фізики, географії, біології та з хімії
проводиться за навчальним посібником, визначеним Міністерством освіти і науки у письмовій
формі.
Під час проведення ДПА учні не можуть користуватися додатковою літературою (таблицями,
посібниками тощо). Для проведення обчислень учням дозволяється користуватися
калькулятором.
Державна підсумкова атестація з інформатики проводитися у письмовій формі за посібником
рекомендованим МОН.
Державна підсумкова атестація з технологій має на меті виявити рівень технологічної
підготовки випускників, перевірити їх знання з обраного напряму та вміння використовувати їх
у технологічній діяльності.
Державну підсумкову атестацію з технологій складають лише учні 11-х класів, які
навчаються за технологічним профілем. Атестація здійснюватиметься за збірниками
завдань, розробленими для кожного окремого напряму технологічного профілю.
Проходитиме атестація в навчальних закладах, на базі яких учні вивчали профільні предмети.
Це можуть бути міжшкільні навчально-виробничі комбінати, професійно-технічні навчальні
заклади, опорні загальноосвітні школи та ін. Склад комісій та порядок оформлення
документації заздалегідь визначаються спільно місцевими органами управління освітою,
адміністраціями закладів освіти на базі яких здійснювалося навчання та адміністраціями
загальноосвітніх навчальних закладів за основним місцем навчання учнів.
Державна підсумкова атестація проводиться окремо від кваліфікаційних іспитів з присвоєння
робітничої професії.
Державна підсумкова атестація з фізичної культури має на меті виявити рівень фізичної
підготовки випускників, перевірити знання випускників щодо фізкультурно-спортивної
діяльності та вміння використовувати їх для збереження та вдосконалення свого здоров’я.
Підсумкові випробування з фізичної культури складають всі учні 11 класів, які навчалися за
спортивним профілем та за вибором можуть складати учні 11 класів інших профілів навчання.
До складання підсумкових випробувань з фізичної культури допускаються учні основної
медичної групи, які не мають протипоказань щодо виконання фізичних вправ передбачених
завданнями атестації. Списки учнів, які планують складати атестацію з фізичної культури, має
письмово погодити медичний працівник, який обслуговує заклад освіти.
Зміст завдань диференціюється відповідно до рівня освоєння учнями навчального матеріалу
на заняттях фізичної культури. Комплект завдань містить теоретичну та практичну складові.
Державна підсумкова атестація з художньої культури проводиться з метою виявлення в
учнів рівня знань щодо напрямів і стилів художньої культури, видів та жанрів мистецтва,
виражальних засобів художньої мови різних видів мистецтва, зв’язків мистецтва з природним,
соціальним і культурним середовищем життєдіяльності людини. Завдання зорієнтовані на
визначення рівня сформованості в учнів світоглядних орієнтацій і компетенцій у сфері
художньої культури, вміння учнів зіставляти художні стилі, користуватися мистецтвознавчою
термінологією (у межах програми), здатність учнів аргументувати власну точку зору,
здійснювати відбір інформації в царині мистецтва.
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