
До уваги студентів 2-х курсів та їх батьків! 

Відповідно до вимог Закону України «Про внесення змін до розділу ІІ «Прикінцеві та 

перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, 

спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» (щодо окремих питань завершення 2020/2021 

навчального року)» (далі-Закон) у зв’язку із здійсненням заходів, спрямованих на запобігання 

виникненню та поширення коронавірусної хвороби (COVID-19), здобувачі освіти, які завершують 

здобуття повної загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році, звільняються від 

проходження державної підсумкової атестації.  

Незалежно від форми проведення ДПА законодавством не передбачено вибіркове 

звільнення від ДПА з одного чи кількох предметів. 

Здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2020/2021 

навчальному році, мають право пройти державну підсумкову атестацію, у тому числі у формі 

зовнішнього незалежного оцінювання, за власним бажанням. 

 

Варіант Зміст Пояснення та рекомендації 

1 Здобувач має бажання 

здавати ДПА у формі ЗНО 

1. Здобувач повинен до 20 травня подати заяву. 

2. Результати ДПА (всі чотири) вносяться до додатку про 

ПЗСО. Заява про внесення результатів ДПА до свідоцтва 

про ПЗСО подається до 5 вересня 2021 року. 

3. Результати ЗНО можуть бути використані для вступу до 

ЗВО у 2021 – 2024 рр. 

2 Здобувач має бажання 

здавати лише ЗНО з 

певних предметів, які у 

подальшому будуть 

використані для вступу  

до ВНЗ 

Заява не подається. 

У додатку до свідоцтва про ПЗСО навпроти ДПА буде 

запис – «звільнений». 

Здобувач здає ЗНО за бажанням. 

3 Здобувач має бажання у 

подальшому здобувати 

вищу освіту  

Заява не подається. 

У додатку до свідоцтва про ПЗСО навпроти ДПА буде 

запис – «звільнений». 

На ЗНО можна не з’являтися. Будете мати можливість 

пройти ЗНО у наступні роки. 

 

ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ ОСНОВНОЇ СЕСІЇ ЗНО 
 

реєстрація 01.02-05.03.2021 

21.05.2021 хімія 

24.05.2021 іспанська мова 

24.05.2021 німецька мова 

24.05.2021 французька мова 

25.05.2021 англійська мова 

28.05.2021 математика 

01.06.2021 українська мова 

01.06.2021 українська мова і література 

04.06.2021 історія України 

07.06.2021 фізика 

10.06.2021 біологія 

15.06.2021 географія 

результати до 30.06.2021 

 

За додатковою консультацією звертатися до секретаря навчальної  частини 

(моб. 097-25-15-359) Мельник Майя Володимирівна 

 



 

Директору  

Тульчинського фахового  

коледжу культури Леоніду Трачуку  
 

студента (студентки) 2-го курсу __________ 

______________________________________ 
                                                                                             (прізвище, ім’я, по батькові студента) 

                                                                         або 

                                      довіреної особи студента групи  __________ 
 

________________________________________________________ 

                                                                                             (прізвище, ім’я, по батькові студента) 

 

_____________________________________ 
                                                                                             (прізвище, ім’я, по довіреної особи) 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВА 

 

Даною заявою сповіщаю Вас про те, що я (моя дитина, мій опікун інше) має намір у 

2020/2021 навчальному році (обрати та підкреслити один з варіантів):  

1. Складати Державну підсумкову атестацію у формі ЗНО з усіх предметів, на які 

зареєструвався 

2. Складати ЗНО з предметів: 

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________ і продовжити  

навчання в коледжі. 

3. Не складати ДПА і ЗНО. 

 

 

 
   ______________________                                  _______________________ 

                     Дата                                                                      Підпис 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заяву подати секретарю навчальної частини до 25.05.2021 року 


