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Департамент освіти і науки

Від 17.12.2020 №01/05/01-17/03847

Керівникам органів управління
освітою міськвиконкомів,
райдержадміністрацій, територіальних
громад, військово-цивільних
адміністрацій
Керівникам закладів освіти обласної
комунальної власності

Про проведення ДПА в 2020-2021 н.р.
Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 09.12.2020
№ 1/9-677 «Щодо державної підсумкової атестації в 2020/2021 навчальному році»
інформуємо.
04 грудня 2020 року набрав чинності наказ Міністерства освіти і науки України
від 12.10.2020 № 1262 «Деякі питання проведення в 2020/2021 навчальному році
державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту»,
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20.11.2020 за № 1153/35436 (далі Наказ), розроблений відповідно до абзацу третього частини восьмої статті 12 Закону
України «Про освіту», частини п'ятої статті 17, частини першої статті 47 Закону
України «Про повну загальну середню освіту», частини першої статті 20 Закону
України «Про фахову передвищу освіту», підпункту 761 пункту 4 Положення про
Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 16.10.2014 № 630, пунктів 4, 5 розділу І, пунктів 1, 2 розділу ІІ Порядку
проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом МОН від
07.12.2018 № 1369, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02.01.2019 за
№ 8/32979 (далі - Порядок атестації), наказу МОН від 09.07.2019 № 945 «Деякі
питання проведення в 2021 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів
навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 01.08.2019 за № 850/33821. Зазначеним Наказом
затверджені переліки навчальних предметів, із яких у 2020/2021 навчальному році
проводиться державна підсумкова атестація (далі - ДПА) осіб, які завершують
здобуття:
 початкової освіти (у 4 класах закладів загальної середньої освіти);
 базової середньої освіти (у 9 класах закладів загальної середньої освіти);
 повної загальної середньої освіти (профільної загальної середньої освіти).
Згідно з Наказом в 2020/2021 навчальному році ДПА проводиться у закладі
освіти в письмовій формі для осіб, які завершують здобуття:
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 початкової освіти;
 базової середньої освіти;
 повної загальної середньої освіти та зазначені у пунктах 6-11, 13-16, 18 розділу
ІІ Порядку атестації;
 повної загальної середньої освіти та здобувають освіту мовами національних
меншин чи корінних народів, з мови національних меншин чи корінних
народів (за заявою одного з батьків або інших законних представників та за
рішенням педагогічної ради).
У 2020/2021 навчальному році ДПА проводиться у формі зовнішнього
незалежного оцінювання відповідно до Порядку проведення зовнішнього незалежного
оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої
освіти, затвердженого наказом МОН від 10.01.2017 № 25, зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 27.01.2017 за № 118/29986, для осіб, які:
 завершують здобуття повної загальної середньої освіти (профільної середньої
освіти) (крім випадків, зазначених у пунктах 6-11, 13-16, 18 розділу ІІ
Порядку атестації);
 бажають скористатися правом повторного складання ДПА з української мови,
та/або математики, та/або історії України, що передбачено пунктом 5 наказу
МОН від 07.12.2018 № 1369 «Про затвердження Порядку проведення
державної підсумкової атестації», зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 02.01.2019 за № 8/32979.
Особи, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти (профільної
середньої освіти), проходять ДПА з:
1) української мови;
2) математики;
3) історії України або іноземної мови (англійська, іспанська, німецька або
французька мова відповідно до освітньої програми закладу освіти);
4) одного із навчальних предметів зі списку: історія України, іноземна мова
(англійська, іспанська, німецька або французька мова відповідно до освітньої
програми закладу освіти), біологія, географія, фізика, хімія (за вибором
здобувача освіти).
При цьому, здобувачі освіти, які для проходження ДПА вибрали третім
навчальним предметом історію України, можуть вибрати четвертим навчальним
предметом іноземну мову і навпаки. Здобувачі освіти, які вибрали третім навчальним
предметом одну з іноземних мов, можуть вибрати четвертим навчальним предметом
іншу іноземну мову відповідно до освітньої програми закладу освіти.
Здобувачі освіти, які відповідно до освітньої програми закладу освіти вивчали
навчальний предмет «Природничі науки», можуть вибрати четвертим навчальним
предметом один з таких навчальних предметів: біологія, географія, фізика, хімія.
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