
ПРОТОКОЛ №19 

позачергового засідання в онлайн режимі 

Громадської ради при Міністерстві освіти і науки 

України 

 

31 травня 2020 р. 

 

Голосували: 

Члени Громадської ради – 24 особи. 

 

Порядок денний: 

 

1. Щодо номінування представника Громадської ради при Міністерстві 

освіти і науки України  до комісії з встановлення порогового балу ЗНО склав-не 

склав. Підстава - лист Українського центру оцінювання якості освіти. Проект 

рішення (листа) надісланий членам Громадської ради при Міністерстві освіти і 

науки України.  

 

Голосування: 

«за» - 21, «проти» - 0, «утримались» - 3, «не голосували» - 11. 

 

        Рішення:  

        Делегувати Андрєєва Микиту Андрійовича як представника Громадської ради 

при Міністерстві освіти і науки України  до комісії з встановлення порогового 

балу ЗНО склав-не склав. 

           2. Щодо організації круглого столу з обговорення законопроекту "Про 

освіту дорослих". Підстава - лист Громадської спілки «Українська асоціація освіти 

дорослих» з проханням сприяти проведенню круглого столу з обговорення 

законопроекту «Про освіту дорослих» у приміщенні Міністерства освіти і науки 

України 24 червня 2020 року.  

Голосування: 

«за» - 24, «проти» - 0, «утримались» - 0, «не голосували» - 11. 

         

         Рішення:  

         Організувати круглий стіл з обговорення законопроекту  «Про освіту 

дорослих» у приміщенні Міністерства освіти і науки України 24 червня 2020 року.  

 

 

 

 



3. Щодо скасування ДПА для учнів 11 класів у 2020 році. Підстава - 

ініціатива заступника голови Громадської ради при МОН Склярової Галини 

Миколаївни. Проект рішення (листа) надісланий членам Громадської ради при 

Міністерстві освіти і науки України.  

 

Голосування: 

«за» - 18, «проти» - 2, «утримались» - 4, «не голосували» - 11. 

 

         Рішення: 

         Громадська рада при МОН України просить звільнити випускників 11-х 

класів від проходження ДПА, тобто видати у червні місяці дітям свідоцтва про 

повну загальну середню освіту, а для тих, хто планує вступати до закладів вищої 

освіти, безумовно, провести ЗНО.  

 

 

 

Голова Громадської ради                                                             М. А. Андрєєв 

 

 

 

Секретар Громадської ради                                                        В. Б. Іванчук 
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