ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ
ІІ курсу
в 2020 році
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА
АТЕСТАЦІЯ
в формі ЗНО
відбудеться з предметів:
1.
2.
3.

українська мова,
історія України або математика,
один з предметів запропонованих
Українським центром
оцінювання якості освіти
(математика або історія України, біологія, географія, фізика, хімія, іноземна мова)

результати з цих предметів
зараховуватимуться як оцінки за державну
підсумкову атестацію за освітній рівень
повної загальної середньої освіти
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РЕЄСТРАЦІЯ
на ДПА в формі ЗНО
відбудеться
через навчальний заклад
з 03 лютого по 05 березня 2020 року
секретарем навчальної частини
в присутності студента
(за графіком)

для реєстрації знати:
1. поштовий індекс місця проживання,
2. перелік предметів, які будуть здаватися на ДПА в
формі ЗНО (за вищенаведеним списком)
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КАЛЕНДАР ЗНО
21.05.2020
26.05.2020
28.05.2020
01.06.2020
02.06.2020
04.06.2020
09.06.2020
11.06.2020
15.06.2020

математика
українська мова і література
фізика
іспанська, німецька, французька мови

англійська мова
історія України
біологія
географія
хімія

Розміщення правильних відповідей
до завдань сертифікаційних робіт з кожного предмету
відбудеться на офіційному веб-сайті УЦОЯО
наступного дня після їх написання

Установлення порога "склав/не склав" та визначення
результатів зовнішнього незалежного оцінювання:
до 14.06.2020
до 20.06.2020

математика, українська мова і література,
іноземні мови, біологія;
історія України, географія, фізика, хімія
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РЕЗУЛЬТАТИ ЗНО
ДПА
ЗНО
передаються
до ХМУ
в електронному
вигляді

розміщуються
на інформаційних
сторінках
учасників ЗНО

роздруковуються
навчальною
частиною ХМУ

роздруковуються
учасником ЗНО
самостійно

результат
від 1 до 12 балів
використовується
для отримання
атестату

результат
від 100 до 200 балів

використовується
для вступу
до ВНЗ

Розміщення на інформаційних сторінках учасників
зовнішнього незалежного оцінювання
результатів зовнішнього незалежного оцінювання:

до 24.06.2020

математика, українська мова і література,
іноземні мови, біологія;
історія України, географія, фізика, хімія
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після реєстрації на ДПА в формі ЗНО
до навчального закладу
будуть надіслані сертифікати
з індивідуальними «пін-кодами»
для кожного студента ІІ курсу
сертифікати будуть видаватися кожному
студенту особисто в руки

(розклад видачі буде оголошений пізніше)
запрошення на ДПА в формі ЗНО
будуть роздруковані
в навчальній частині ХМУ
в присутності студента
з його особистої інформаційної сторінки
(при собі мати фото (в телефоні) сертифікату
з номером та пін-кодом)
для складання ДПА в формі ЗНО
кожному студенту при собі мати:
1.
2.
3.
4.

оригінал паспорту
сертифікат
запрошення
2 чорні гелеві ручки (нові)

Виїзд до пунктів складання ЗНО/ДПА відбуватиметься
строго з ХМУ з відповідальними за це викладачами
(розподіл між викладачами буде оголошений після отримання запрошень)
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ПРОБНЕ ЗНО-2020
Особи, які зареєструються для участі в пробному
тестуванні, матимуть можливість:













ознайомитись із стандартизованими тестами, що відповідають вимогам
Програм, характеристикам і структурі сертифікаційних робіт
зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року;
виконати пробний тест і попрактикуватися в заповненні бланків
відповідей;
дізнатися правильні відповіді до завдань пробного тестування, що
будуть розміщені на сайті Українського центру оцінювання якості
освіти у визначений час;
отримати результат пробного тестування за допомогою спеціального
сервісу (за бажанням);
психологічно
налаштуватися
на
проходження
зовнішнього
незалежного оцінювання;
навчитись ефективно розподіляти час;
оцінити свій рівень навчальних досягнень.

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання
є платною послугою для учасників та неприбутковою для
організаторів і проводиться за кошти фізичних і юридичних осіб.
Вартість одного тестування для одного учасника визначає кожний
регіональний центр оцінювання якості освіти окремо.

21 березня 20209 року відбудеться
пробне зовнішнє незалежне оцінювання з
української мови і літератури,
28 березня - з історії України, математики,
біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької,
французької мов.
(в день проведення пробного тестування кожен зареєстрований учасник може скласти
тест з одного навчального предмета).
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Реєстрація для участі в пробному зовнішньому
незалежному оцінюванні триватиме
з 03 до 24 січня 2020 року
на сайті відповідного регіонального центру
оцінювання якості освіти.
(детальний порядок реєстрації для участі в пробному зовнішньому
незалежному оцінюванні буде оприлюднено на сайті Харківського
регіонального центру оцінювання якості освіти).

Для всіх зареєстрованих учасників
пробного зовнішнього незалежного оцінювання
будуть створені інформаційні сторінки
для отримання результатів пробного ЗНО
кожному учаснику потрібно буде
занести свої відповіді до спеціального сервісу
«Визначення результатів пробного зовнішнього
незалежного оцінювання»
у такі терміни:



з української мови і літератури з 21 березня по 23 березня,
з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії,
англійської, німецької, французької, іспанської мов з 28 березня
по 30 березня.

Результати пробного тестування
з української мови і літератури будуть оприлюднені на
інформаційних сторінках учасників 27 березня,
з інших предметів – 3 квітня.
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Звертаємо увагу, що реєстрація для проходження
пробного тестування не передбачає автоматичної
реєстрації для участі в основній сесії зовнішнього
незалежного оцінювання.
Результати
пробного зовнішнього незалежного оцінювання
не буде зараховано
як оцінки за державну підсумкову атестацію та не буде
використано для участі в конкурсному відборі під час
вступу до вищих навчальних закладів.

* Студенти, які мають незадовільні оцінки за ДПА в формі ЗНО –
2019, проходять реєстрацію в назначений в розкладі термін в
навчальній частині ХМУ. Для цього до 31 січня 2020 року здати до
навчальної частини – копію паспорту (1 сторінка, там де фото на
А4), два однакових фото.
Якщо при повторному складанні ДПА в формі ЗНО студенти отримають
1, 2, 3 бали, то згідно п. 8 розділу ІІ Положення про державну підсумкову
атестацію студентів вони будуть відраховані зі складу студентів ХМУ.
При цьому такі студенти мають право отримати документ про загальну
середню освіту, в додатку якого будуть зазначені їх навчальні досягнення.
Водночас вони не зможуть отримати документ про здобуття освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.
У 2020 році додаткову сесію ЗНО буде проведено з 25 червня до 17 липня.
(для осіб, які з поважних причин не мають можливості взяти участь в основній сесії зовнішнього
незалежного оцінювання)
Графік додаткової сесії буде оприлюднено до 24 квітня 2020 року
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