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ДПА у 2018/2019 навчальному році: 
з чого складатимуть і в якій формі проводитимуть

На початку лютого МОН затвердило перелік навчальних предметів для проведення 
державної підсумкової атестації у 4, 9 та 11 (12) класах. Які це предмети та в яких 

формах відбуватиметься атестація?

У 9 класі

У 4 класі

навчальні предмети
Українська мова (оцінювання результатів з української 

мови та читання) або мова національної меншини.
Математика

навчальні предмети
Українська мова.
Математика.
Один із навчальних предметів:

  для учнів класів з українською мовою навчання, у яких 
не вивчають мову національної меншини, — біологія, 
всесвітня історія, географія, зарубіжна література, іно-
земна мова (англійська, іспанська, німецька або фран-
цузька мова відповідно до навчального плану закладу 
освіти), інформатика, історія України, правознавство 
(практичний курс), українська література, фізика, хімія;

  для учнів класів з навчанням або вивченням мови націо-
нальної меншини — біологія, всесвітня історія, геогра-
фія, література, іноземна мова (англійська, іспанська, 
німецька або французька мова відповідно до навчаль-
ного плану закладу освіти), інформатика

Форма проведення
Письмово

Форма проведення
Письмово
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Від редакції:
Нині департамент загальної середньої та дошкіль-
ної освіти розробляє методичні рекомендації 
щодо укладення завдань для державної підсумко-
вої атестації в закладі освіти.

У 11 (12) класі

навчальні предмети
Українська мова.
Історія України або математика за вибором учня.
Один із навчальних предметів: історія України, математи-

ка, біологія, географія, іноземна мова (англійська, іспанська, 
німецька або французька мова), фізика, хімія.

Учні, які для проходження ДПА вибрали другим на-
вчальним предметом історію України, можуть вибра-
ти третім навчальним предметом математику і на-
впаки

Форма проведення
ЗНО з навчальних предметів відповідно до вимог під-

пунктів 3, 4 пункту 2 наказу МОН «Деякі питання проведення 
в 2019 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів 
навчання, здобутих на основі повної загальної середньої осві-
ти» від 22.08.2018 № 931.

Письмово для осіб, які зазначені у пунктах 6-11, 13-16 та 18 
розділу ІІ Порядку проведення державної підсумкової атестації 
(наказ МОН від 07.12.2018 № 1369), а також осіб, які здобува-
ють освіту мовами національних меншин чи корінних народів, 
з мови національних меншин чи корінних народів за заявою од-
ного з батьків або інших законних представників та за рішен-
ням педагогічної ради

Примітка.  Розроблено відповідно до наказу МОН «Про проведення в 2018/2019 навчальному році державної підсумкової атестації осіб, 
які здобувають загальну середню освіту» від 25.01.2019 № 59 (зі змінами, внесеними наказом МОН 01.02.2019 № 116).


