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Перереєстрація 

05 лютого – 25 березня 

Учасник формує нову реєстраційну картку, 

скориставшись сервісом «Внести зміни»,  готує копії 

документів, що посвідчують особу. 

Відповідальний в закладі освіти створює окремий список і 

надсилає комплект документів учасника разом з раніше 

отриманим ним Сертифікатом до Центру 



 Учасники, які пройшли 

ДПА, але не отримали 

атестата про повну 

загальну середню 

освіту, до комплекту 

реєстраційних 

документів додають 

довідку із закладу 

освіти встановленого 

зразка 

Кутовий штамп 

          АБО 
Офіційний бланк  



Державна підсумкова 

атестація 

Результати зовнішнього оцінювання із трьох 
(двох) навчальних предметів зараховуються 

як результати державної підсумкової атестації  
(за шкалою 1–12 балів) за освітній рівень 

повної загальної середньої освіти  для учнів,  
студентів, які в 2019 році завершують здобуття 

повної загальної середньої освіти 
 

 



Українська мова і література 

українська мова і література 
(частина з української мови) (обов’язково) 

 
Частина 1 «Українська мова» містить 
33 завдання різних форм.  
Відповіді на ці завдання треба 
позначити в бланку відповідей А 

Частина 2 «Українська література» 
містить 24 завдання різних форм.  
Відповіді на ці завдання треба 
позначити в бланку відповідей А 

Частина 3 «Власне висловлення» 
містить одне завдання відкритої 
форми. Відповідь на це завдання 
треба записати в бланку відповідей Б 

Робота 
складається 

Результат виконання 
завдань частин 1 і 3 буде 
зараховано як результат 

ДПА за освітній рівень повної 
загальної середньої освіти для 

учнів (слухачів, студентів) 
закладів освіти, які в 2019 

році завершують здобуття 
повної загальної середньої 

освіти 
 

Результат виконання всіх завдань буде використано під час прийому до закладів вищої освіти 



Історія України 

Результат виконання завдань 
частини 1 буде зараховано (за 
вибором учня) як результат 
ДПА за освітній рівень повної 

загальної середньої освіти для 
учнів (слухачів, студентів) 

закладів освіти, які в 2019 році 
завершують здобуття повної 

загальної середньої освіти 
 

Частина 1 «Історія України ХХ – початку ХХІ ст.» 
містить 30 завдань різних форм.  
Відповіді на ці завдання треба позначити та 
записати в бланку відповідей А 

Частина 2 «Історія України від найдавніших 
часів до кінця ХІХ ст.» містить 30 завдань 
різних форм.  
Відповіді на ці завдання треба позначити та 
записати в бланку відповідей А 

Результат виконання всіх завдань буде використано під час прийому до закладів вищої освіти 



Математика 

Результат виконання завдань 
1–28, 31, 32  з математики буде 

зараховано як результат 
ДПА за освітній рівень повної 

загальної середньої освіти для 
учнів (слухачів, студентів) 

закладів освіти, які в 2019 році 
завершують здобуття повної 

загальної середньої освіти 

з вибором однієї правильної 
відповіді (20 завдань) 

на встановлення 
відповідності (4 завдання) 

відкритої форми з короткою 
відповіддю (6 завдань) 

відкритої форми з розгорнутою 
відповіддю (3 завдання)  

Сертифікаційна робота з математики налічує 
33 завдання різних форм 

Результат виконання всіх завдань буде 
використано під час прийому до закладів 

вищої освіти 



Англійська мова 

Частина «Розуміння мови на слух 
(аудіювання)» (Tasks 1–3) містить 16 завдань 
різних форм. Відповіді на ці завдання треба 

позначити в бланку відповідей А 

Частина «Читання» (Tasks 4–7) 
містить 22 завдання різних форм.  

Відповіді на ці завдання позначаються в 
бланку відповідей А 

Частина «Використання мови»  
(Task 8 і Task 9) містить 20 завдань.  

Відповіді на ці завдання позначаються в 
бланку відповідей А 

Частина «Письмо» містить одне завдання 
відкритої форми.  

Відповідь на це завдання записується в 
бланку відповідей Б 

Результат виконання всіх завдань буде 
використано під час прийому до закладів 

вищої освіти 



(044) 543-89-80 
 (044) 360-70-04 
(044) 361-42-17               

телефони 
гарячої лінії 

КРЦОЯО 

http://testportal.gov.ua 
сайт Українського 

центру   оцінювання 
якості освіти (УЦОЯО) 

http://kievtest.org.ua  
сайт Київського 

регіонального центру 
оцінювання якості 
освіти (КРЦОЯО) 

(044) 486-09-67   
телефон гарячої 

лінії УЦОЯО 

Інформаційна підтримка 


