ВИПУСКНИКІВ 2019/2020 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
ЗВІЛЬНЕНО ВІД ДПА, ВОНИ МОЖУТЬ ПРОЙТИ ЇЇ ЗА
ВЛАСНИМ БАЖАННЯМ – РІШЕННЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ
Учнів шкіл, профтехів та студентів коледжів, які завершують здобуття
повної загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році,
звільнено від державної підсумкової атестації, водночас вони мають
право пройти її за власним бажанням. Відповідний закон сьогодні, 18
червня 2020 року, ухвалила Верховна Рада України.
“Через епідеміологічну ситуацію парламент ухвалив рішення звільнити
випускників нинішнього навчального року від державної підсумкової
атестації. Водночас випускники мають право пройти ДПА, у тому числі й
у формі ЗНО, за власним бажанням. МОН вже розробляє методичні
рекомендації для закладів освіти – їх буде надіслано найближчим часом”,
– зазначила т.в.о. Міністра освіти і науки України Любомира Мандзій.
Нагадаємо, МОН готове до проведення ЗНО у безпечних умовах та
відповідно до рекомендацій Головного державного санітарного лікаря
України і епідеміологічної ситуації.
Скасування ЗНО є неприпустимим, оскільки це єдиний об’єктивний
інструмент оцінювання та механізм прозорого вступу до закладів вищої
освіти, а його відсутність створить значні корупційні ризики.

У МОН заявили про готовність до ЗНО і пояснили
правила його проведення
Міністерство освіти і науки України готове до проведення ЗНО, яке
заплановане з 25 червня до 17 липня. Про це повідомила виконувачка
обов’язків міністра освіти Любомира Мандзій, передає УНІАН.
За її словами, тестування проходитиме у безпечних умовах відповідно до
рекомендацій головного санітарного лікаря. Для проведення ЗНО
планують залучити 242 650 працівників і 11630 медиків. У 17 областей
вже доставили засоби індивідуального захисту у всі пункти тестування. В
7 інших областей та місто Київ завершують довезення. Крім того, МОН
розробив безпечні алгоритми довезення учасників зовнішнього
незалежного оцінювання.
«Учасники самостійно або організованим транспортом будуть довезені до
пункту тестування і допускатимуться туди протягом години – з 9:50 до
10:50», – зазначила виконувачка обов’язків міністра освіти.
На вулиці перед пунктами тестування та в коридорах самих пунктів
необхідно буде дотримуватися соціальної дистанції. На вході учасникам
проводитиметься
термометрія
та
оцінка
на
ознаки
гострого
респіраторного захворювання. Всі отримають маски та зможуть

продезінфікувати руки. Після ідентифікації учасники ЗНО проходитимуть
до своїх аудиторій за вказівниками. Там вони ще раз проходитимуть
ідентифікацію.
Мандзій додала, що відеоінструкції щодо правил проходження ЗНО є в
особистих кабінетах учасників.
«Після завершення тестування учасник здає бланк та на виході з пункту
тестування викидає використану маску у визначену урну», – розповіла
Мандзій. Вона запевнила, що кожен крок учасника ЗНО є продуманим, з
правилами ознайомлені всі учасники та інструктори. «Ми будемо
контролювати дотримання всіх цих правил, щоб безпечно провести
зовнішнє незалежне оцінювання, і воно було безпечним для всіх», –
підсумувала виконувачка обов’язків міністра освіти.
Нагадаємо, згідно рішення МОН тестування із ЗНО з різних предметів
відбудуться за наступним графіком:










математики — 25 червня;
української мови та літератури — 30 червня;
з фізики — 2 липня;
з іспанської, німецької, французької мов — 6 липня;
з англійської мови — 7 липня;
з історії України — 9 липня;
з біології — 13 липня;
з географії — 15 липня;
з хімії — 17 липня.

Щодо вступної кампанії, то через карантин її було перенесено на
пізніший термін. Так, прийом заяв та документів триватиме з 13 до 22
серпня (для тих, хто вступає за результатами ЗНО), та до 16 серпня для
вступників, що складатимуть вступні іспити в закладі вищої освіти.
Творчі конкурси та вступні іспити на місця держзамовлення будуть
проводитись з 1 до 12 серпня. Надання рекомендацій для зарахування
на бюджет відбуватиметься не пізніше 27 серпня, а подача вступниками
документів для зарахування – до вечора 31 серпня.

