
Рекомендації щодо дистанційного написання
атестаційних робіт за програмою «Крим - Україна», «Донбас- Україна» 

2021-2022н.р.

   Оформлення роботи:
1. Підготувати чисті листочки з зошита, або звичайного паперу для запису.
2. Тестові відповіді оформлюються від руки, краще чорною кульковою ручкою. Якщо 

немає – синьою.

Робота
на державну підсумкову атестацію 

з (української мови або історії України)
за курс повної (якщо 11 класів) або базової (якщо 9 класів)

загальної середньої освіти
екстерна 11 (9) класу

Прізвище та ім’я екстерна
Дата написання:

Час (початок написання):

3. На першій титульній сторінці, відступаючи 8 рядків зверху, робота підписується за 
зразком . 

4. Нумеруємо сторінки в нижньому правому кутку, починаючи з титульної .
5. Прізвище екстерна також вказати на кожній сторінці у верхньому правому кутку.
6. Під час виконання роботи завдання не переписуємо, вказуємо тільки номер 

завдання та відповіді. 
7. Після закінчення виконання роботи, під останнім рядочком у роботі необхідно 

зазначити о котрій годині це відбулося, наприклад «Роботу закінчено о 12 год».
8. Зважаючи на особливі умови написання та перевірки робіт, просимо ставитися з 

розумінням до вчителів та писати відповіді розбірливим, недрібним почерком, з 
врахуванням правил оформлення письмових робіт.

Порядок написання:

1. Успішне оформлення документів в приймальній комісії ВУЗу, який ви обрали та 
надсилання на пошту школи екстернів (extern-school@ukr.net ) заповнених вами 
рукописних заяв https://extern-
kyiv.com.ua/2022/07/05/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd
%d1%82%d0%b8-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-
%d1%80%d0%b5%d1%94%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%
97-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%bf%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-
%d0%bf%d1%80%d0%be/ 

2. Напередодні написання робіт потрібно зареєструватися у гугл класі (зайти за 
посиланням 
https://classroom.google.com/c/NTI1NTE2MDA3NTI4?hl=ru&cjc=ql5t6u4 ). Прохання 
звернути увагу на те, що акаунт має бути підписано власним прізвищем та ім’ям. 
Невідомі акаунти буде видалено, а написання робіт буде відмінено тим, хто 
відсутній у гугл класі.
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3. Написання обох іспитів здійснюється протягом одного дня за графіком:
Вівторок та четвер 
11-00  - історія України
13-00 – Українська мова

      Прохання за 10хв до початку написання роботи  – зайти у програму Zoom. Посилання 
на конференцію вам буде надано на електронну пошту, що вказана в заяві, яку ви 
надіслали до школи.  Прохання мати при собі документ, що посвідчує особу.

4. Увага! Час написання  робіт  – 70 хв  з української мови 11 клас (60 хв + 10 хв 
на завантаження фото відповідей до гугл класу) 
з української мови 9 клас - 55 хв (45 хв +10 хв на завантаження)
та 50 хв з історії України (40 хв на написання +10 хв на завантаження 
відповідей).

5.  Отже, після закінчення часу написання відводиться 10хв на фотографування та 
надсилання (прикріплення, завантаження) робіт. Фотографується кожна 
сторінка окремо (1копія - 1 сторінка) з 1 до останньої написаної сторінки 
включно та надсилається (прикріплюється) на платформу Google Classroom. Фото 
робіт можна надсилати поступово, по мірі виконання екстерном завдань, 
головне – не пізніше зазначеного часу.

6. З оцінками за написані та надіслані роботи можна буде ознайомитися на цій же 
платформі протягом доби. 

7. Довідка про пройдені іспити та їх результати надсилається атестаційною комісією 
школи екстернів на електронну пошту приймальної комісії ВУЗу, який надавав 
освітню декларацію.

8. Свідоцтво про базову (повну) загальну середню освіту можна отримати через три 
місяці після проходження іспитів. 

       


