
Нове в законодавстві про ДПА і 
ЗНО 2020 

 18.06.2020 ВРУ прийняла Закон України «Про внесення змін 

до деяких законів України щодо окремих питань завершення 2019/2020 

навчального року» № 725—IX. Згідно з ним здобувачів освіти, які завершують 

здобуття повної загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному 

році, звільнено від проходження ДПА. 

 Здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої 

освіти у 2019/2020 навчальному році, мають право пройти ДПА, зокрема 

у формі ЗНО, за власним бажанням. 

 Закон не звільняє від ЗНО здобувачів освіти, які планують вступати 

до закладів вищої освіти, у 2020 році. 

МОН у листі від 22.06.2020 № 1/9-338 надало рекомендації директорам, 

як виконати норми закону. Директор школи має: 

1. Встановити здобувачів освіти, які виявляють бажання проходити ДПА. 

Для цього керівник має у найкоротший строк отримати від повнолітніх 

здобувачів освіти або одного з батьків, інших законних представників 

неповнолітніх здобувачів освіти, підтвердження (у формі письмової заяви) 

їхнього бажання проходити ДПА у формі ЗНО. Заяву у довільній формі 

подають до закладу освіти особисто або у відсканованому вигляді електронною 

поштою. Кінцевий термін і спосіб подання заяви визначає заклад освіти. 

2. Організувати видачу здобувачам освіти, які не виявили бажання 

проходити ДПА, свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти, 

зокрема додатків до них із записом «звільнений(а)» у відповідній графі бланка 

додатка. 

3. Якщо здобувач освіти виявив бажання пройти ДПА у формі ЗНО: 

 організувати підвезення здобувачів освіти до пунктів тестування; 

 після отримання від УЦОЯО результатів ДПА у формі ЗНО видати 

свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти із зазначенням таких 

результатів у відповідній графі бланка додатка до них. 



4.  

 Також МОН у листі роз’яснило, як оформити та видати свідоцтва про 

здобуття повної загальної середньої освіти. 

Здобувачам освіти, які висловили бажання не проходити ДПА свідоцтва про 

здобуття повної загальної середньої освіти мають бути видані невідкладно, але 

в будь-якому випадку не раніше дати видачі відповідного свідоцтва, 

що у ньому зазначена. 

 Здобувачам освіти, які висловили бажання проходити ДПА (незалежно 

від її форми) свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти 

видаються після проведення ДПА та відображення її результатів у додатку 

до свідоцтва, але в будь-якому випадку не раніше дати видачі відповідного 

свідоцтва, що у ньому зазначена. 

 Дата видачі додатка до свідоцтва про здобуття повної загальної 

середньої освіти не обов’язково має збігатися з датою видачі самого свідоцтва 

(при цьому, додаток не може бути виданий раніше, ніж свідоцтво). 

 Випуск (відрахування) із закладу освіти з видачею документів про 

освіту оформлюється наказом керівника закладу освіти (в межах навчального 

року) на підставі рішення педагогічної ради закладу освіти. 

У листі МОН також поінформувало, що на найближчому засіданні Уряду 

запропоновано до розгляду проєкт розпорядження КМУ «Про закінчення 

2019/2020 навчального року в закладах загальної середньої та професійної 

(професійно-технічної) освіти», згідно з яким закінчення 2019/2020 навчального 

року відбувається: 

 для учнів закладів загальної середньої освіти, які продовжують здобувати 

повну загальну середню освіту у 2020/2021 навчальному році, не пізніше 

1 липня 2020 року; 

 для учнів закладів загальної середньої освіти, які завершують здобуття 

повної загальної середньої освіти, протягом 10 робочих днів після визначення 

результатів додаткової сесії ЗНО, але не пізніше 31 серпня 2020 року; 

 для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти не пізніше 

31 липня 2020 року. 



Повний текст Закону України «Про внесення змін до деяких законів України 

щодо окремих питань завершення 2019/2020 навчального року» № 725—IX. 

Повний текст листа МОН «Щодо реалізації Закону України «Про внесення змін 

до деяких законів України щодо окремих питань завершення 2019/2020 

навчального року» від 22.06.2020 № 1/9-338. 

 

 

 


