Про особливості освітнього процесу
в ІІ семестрі 2019-2020 навчального року
Враховуючи вимоги Закону України «Про освіту», який регламентує
освітній процес (тривалість навчального тижня, відпочинку між ними,
форми організації освітнього процесу, навчальне навантаження,
тривалість канікул), Департамент освіти та науки м. Києва рекомендує для
закладів загальної середньої освіти міста таку структуру навчального року:
 Тривалість 2019-2020 навчального року з 02.09.2019 р. по 29.05.2020р.
 ІІ семестр розпочнеться з 13 січня 2020 року та триватиме до 29 травня
2020 року.
 Весняні канікули триватимуть тиждень з 23 березня 2020 року до 29
березня 2020 року.
 Літні канікули для учнів 1-8-их, 10-тих класів розпочнуться з 30 травня
2020 року.
Міністерство освіти і науки України затвердило перелік навчальних
предметів, з яких у 2019/2020 навчальному році проводитиметься
державна підсумкова атестація осіб, які завершують здобуття
початкової, базової середньої та повної загальної середньої освіти.
Державну підсумкову атестацію також проходять учні 4-тих, 9-тих, 11тих класів.
Іспити для учнів 4-тих, 9-тих класів проводитимуться у закладах
освіти, де навчаються діти у письмові формі.
Ті учні, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти
(профільної середньої освіти) традиційно складатимуть підсумкову
атестацію у формі #ЗНО за розподілом Українського центру якості освіти.
Строки проведення: заклади загальної середньої освіти самостійно
визначають строки проведення державної підсумкової атестації, свята
«Останній дзвоник» та випускних вечорів.
Предмети ДПА у 4 класі (орієнтовно з 12 по 20 травня 2020 року):
1. Українська мова (оцінювання результатів з української мови та
читання);
2. Математика.
На проведення контрольної роботи відводиться 1 академічна година
(один урок): 5 хв. – на пояснення змісту роботи та інструкції щодо її
виконання і 35 хв. – на її виконання. Результати атестації не
враховуються під час виставлення річних оцінок із навчальних
предметів.
Предмети ДПА у 9 класі (орієнтовно з 01 червня по 12 червня
2020 року):
1. Українська мова.
2. Математика.

3. Один із навчальних предметів зі списку (за рішенням педагогічної ради
закладу освіти, затвердженим наказом керівника закладу освіти):
біологія, всесвітня історія, географія, зарубіжна література, іноземна
мова (англійська, іспанська, німецька або французька мова відповідно до
освітньої програми закладу освіти), інформатика, історія України, основи
правознавства, українська література, фізика, хімія – для учнів класів з
українською мовою навчання, у яких не вивчається мова національної
меншини чи корінного народу;
Предмети ДПА у формі ЗНО (повна загальна середня освіта) з
21 травня по 15 червня 2020 року:
1. Українська мова.
2. Історія України або математика (здобувачі освіти, які для проходження
державної підсумкової атестації вибрали другим навчальним предметом
історію України, можуть вибрати третім навчальним предметом
математику і навпаки).
3. Один із навчальних предметів зі списку: історія України, математика,
іноземна мова (англійська, іспанська, німецька або французька мова),
біологія, географія, фізика, хімія (здобувачі освіти, які відповідно до
освітньої програми закладу освіти вивчали навчальний предмет
«Природничі науки», можуть вибрати один з таких навчальних предметів:
біологія, географія, фізика, хімія).
Графік основної сесії ЗНО-2020:
21 травня відбудеться тестування з математики;
26 травня – з української мови і літератури;
28 травня – з фізики;
1 червня – з іспанської, німецької, французької мов;
2 червня – з англійської мови;
4 червня – з історії України;
9 червня – з біології;
11 червня – з географії;
15 червня – з хімії;
Інформація про результати основної сесії з усіх предметів буде розміщена
на інформаційних сторінках учасників тестування до 24 червня 2020
року.
Зареєструватись на участь у тестуваннях можна буде з 3 лютого до
24 березня 2020 року.
Керівники закладів освіти зможуть зареєструвати учнів (слухачів,
студентів) для проходження ДПА у формі ЗНО до 17 березня 2020 року.

