ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ,
ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ НА 2-МУ КУРСІ ТА ЇХНІХ БАТЬКІВ
У 2019 році студенти 2 року навчання «Академії мистецтв» будуть здавати
державну підсумкову атестацію (далі ДПА) у формі зовнішнього незалежного
оцінювання (далі ЗНО) з двох навчальних предметів (наказ МОН від 11 вересня 2018
року № 931).
Першим предметом тестування є українська мова і література, другим – на
вибір студента, математика або історія України (період ХХ – початок ХХІ
століття). Оскільки викладання у навчальному закладі здійснюється за гуманітарним
напрямком, то рекомендуємо студентам обирати другим предметом – історію України.
Студенти, які одержать під час тестування один, два, три бали, БУДУТЬ
ВІДРАХОВАНІ З АКАДЕМІЇ (наказ МОН від 22 серпня 2017 року №1224).
Реєстрація для участі в ДПА триватиме з 5 лютого до 25 березня за підтримки
відповідального методиста академії Дідук І.А. (каб.47). Реєстрація буде здійснюватися
лише за паспортом громадянина України. Тому обов’язково перевірте його наявність.
Тестування з математики відбудеться 21 травня,
з української мови і літератури – 23 травня,
з історії України – 4 червня.
Результати ДПА-ЗНО з математики та української мови і літератури буде
оголошено до 14 червня, з історії України – до 25 червня.
Для додаткової підготовки до ЗНО рекомендуємо долучитися до Інноваційного
освітнього проекту «Будь розумним». Кожен учасник проекту отримує доступ до
курсів підготовки з усіх предметів. Проект є безкоштовним та реалізується за
підтримки Міністерства освіти України. Курс включає відеоматеріали та тестові
завдання.
Також рекомендуємо взяти участь у пробному ЗНО, яке відбудеться у березні
2019 року. Реєстрація для участі відбуватиметься студентами самостійно на сайті
Київського центру оцінювання якості освіти. Пробне ЗНО є платним, орієнтовна
віартість – 134 грн. Реєстрація для участі у ПЗНО триватиме з 8 до 31 січня 2019 року.
Про особливості ЗНО інформує Український центр оцінювання якості освіти
http://testportal.gov.ua
Нормативні документи та важлива інформації про ДПА у формі ЗНО також
розміщені на сайті Академії http://koukim.com/ua у розділі «Державна підсумкова
атестація».

