
НОВИЙ ЗАКОН ПРО ДПА-2021:  

ЩО ЗМІНИЛОСЯ ДЛЯ ВИПУСКНИКІВ 

Відповідно до Закону «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), здобувачі освіти, які завершують здобуття 

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

проходження державної підсумкової атестації (ДПА). Водночас вони зберігають за собою 

право пройти її за власним бажанням.  

Законодавством не передбачено вибіркове звільнення від проходження ДПА 

(незалежно від її форми) з якогось одного чи кількох предметів. Також ЗАКОН НЕ ЗВІЛЬНЯЄ 

ВІД ПРОХОДЖЕННЯ ЗНО ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ, ЯКІ ПЛАНУЮТЬ ВСТУПАТИ ДО ЗАКЛАДІВ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ У 2021 РОЦІ. 

Здобувачі освіти, які претендують на нагородження Золотою або Срібною медалями та 

звільнені від проходження ДПА законом, мають право на отримання таких медалей без 

проходження ДПА. 

З’ясуймо, що саме змінилося для випускників на прикладі декількох ситуацій. 

1. Випускник ЗЗСО / студент ВНЗ / учень ПТУ планує вступати до закладу вищої освіти, 

переконаний в тому, що отримає високі результати на ЗНО. Тому проходитиме всі тести ЗНО, 

на які зареєструвався, а також звернеться до закладу освіти із заявою (строки подання 

визначає заклад освіти) з проханням виставити його оцінки за ДПА у формі ЗНО в додаток 

до свідоцтва про повну загальну середню освіту. 

2. Випускник ЗЗСО / студент ВНЗ / учень ПТУ планує вступати до закладу вищої освіти, але  

не хоче, щоб його результати ДПА у формі ЗНО були виставлені у свідоцтво  про повну 

загальну середню освіту. Він візьме участь у ЗНО, але не проситиме виставляти його результати 

ДПА у формі ЗНО у свідоцтво про повну загальну середню освіту. У такому разі в його документі 

про освіту буде запис про те, що він звільнений від проходження ДПА у формі ЗНО. 

3. Випускниця ЗЗСО / студентка ВНЗ / учениця ПТУ цьогоріч не планує вступати до закладу 

вищої освіти, тому зареєструвалася тільки для проходження ДПА у формі ЗНО. Вона не 

проти мати запис “звільнена від складання ДПА” у свідоцтві про повну загальну середню освіту. 

З огляду на ухвалення Закону, дівчина не прийде складати тестування, у її свідоцтві про повну 

загальну середню освіту буде зазначено, що вона звільнена від проходження ДПА у 

формі ЗНО. 

4. Випускниця ЗЗСО / студентка ВНЗ / учениця ПТУ планує вступати до закордонного закладу 

вищої освіти, у якому вступників просять надати і результати ЗНО, і свідоцтво про повну загальну 

середню освіту із результатами ДПА. Тож вона складатиме всі тестування ЗНО  

й ініціюватиме внесення результатів ДПА у формі ЗНО у свій документ про освіту (див. 

п.1).  

За бажанням пройти ДПА у закладі освіти (не у формі ЗНО) мають право категорії 

здобувачів освіти, які визначено у пунктах 6-12, 14-16, 18 розділу ІІ Порядку проведення 

державної підсумкової атестації.  

 

Міністерство освіти і науки України поінформувало заклади освіти  

щодо імплементації положень Закону. 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1378-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0008-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0008-19#Text
https://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/Lyst-MON_218.pdf

