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1. Наказ МОН «Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації» від
07.12.2018 року № 1369.

2. Положення про проведення державної підсумкової атестації студентів Відокремленого
структурного підрозділу «Ірпінський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і
природокористування України» від 29.04.2021 р.
3. Закон України «Про внесення змін до розділу II "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)» від 13.04.2021 року
№ 1378-IX.
4. Лист МОН «Про організоване завершення 2020/2021 навчального року та реалізацію 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 (СОVID-19)"
(щодо окремих питань завершення 2020/2021 навчального року)» від 27.04.2021 року № 1/9-218.
5. Лист МОН «Щодо реалізації 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 (СОVID-19)" (щодо окремих питань завершення 2020/2021
навчального року)» від 30.04.2021 року № 1/9-229.
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СИТУАЦІЯ 1. Студент планує у подальшому вступати до університету та бажає скласти
ДПА у формі ЗНО з 4-х предметів.
Дії:
1. Подати заяву на ім'я директора коледжу про бажання складати ДПА у формі ЗНО.

2. З'явитися на пункт тестування і скласти ДПА у формі ЗНО (все зазначено у
запрошенні-перепустці).
Результат:
 оцінки з ДПА (за шкалою 1-12 балів) будуть виставлені у додаток до свідоцтва про
повну загальну середню освіту (за особистою згодою) за заявою. В іншому випадку, у
свідоцтві буде зазначено «звільнений від проходження ДПА»;
 результати ЗНО (за шкалою 100-200-балів), які потрібні для подальшого вступу у 2022
(2023) роках до закладів вищої освіти.

СИТУАЦІЯ 2. Студент не планує вступати до університету та не бажає складати ДПА у
формі ЗНО.
Результат:
 оцінки з ДПА (за шкалою 1-12 балів) – у додатку до свідоцтва про повну загальну
середню освіту буде зазначено «звільнений від проходження ДПА»;
 результат ЗНО (за шкалою 100-200-балів) – відповідно не буде результатів ЗНО. Для
подальшого вступу у 2022 (2023) роках до закладів вищої освіти потрібно буде
самостійно реєструватися та складати ЗНО у 2022 (2023) роках.

СИТУАЦІЯ 3. Студент планує у подальшому вступати до університету та бажає
скласти ЗНО з 3-х предметів, які потрібні для вступу.
Результат:
 оцінки з ДПА (за шкалою 1-12 балів) – у додатку до свідоцтва про повну загальну
середню освіту буде зазначено «звільнений від проходження ДПА»;
 результат ЗНО (за шкалою 100-200-балів) – відповідно будуть результати з
предметів, обраних для вступу.
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