
 

УКРАЇНА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ» 

 

Н А К А З  

 

Про завершення 2021/2022 

навчального року  

Відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про повну 

загальну середню освіту», Закону України «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, 

надзвичайної ситуації або надзвичайного стану», наказу Міністерства освіти і 

науки України від 28 березня 2022 р. № 274 «Про деякі питання організації 

здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного 

стану в Україні», пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки 

України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 

жовтня 2014 р. № 630, на виконання методичних рекомендацій щодо окремих 

питань завершення 2021/2022 навчального року, затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки України від 01 квітня 2022 року № 290, 

НАКАЗУЮ: 

1. Класним керівникам 1-11 класів, вчителям-предметникам: 

1.1. Відповідно до структури 2021/2022 начального року завершити 

навчальні заняття 27 травня 2022 року. 

1.2. Виконання навчальних програм забезпечити за рахунок 

ущільнення навчального матеріалу. 

1.3. Внести відповідні зміни до календарно-тематичних планувань з 

предметів інваріантної складової з метою забезпечення якісного виконання 

програм без урахування показників з кількості днів. 

1.4. Поточне оцінювання результатів навчання здобувачів освіти 

здійснювати в тому числі з використанням технологій дистанційного 

навчання. 

1.5. Семестрове оцінювання за ІІ семестр здійснювати за 

результатами поточного, тематичного оцінювань, а також підсумкового 

оцінювання у вигляді письмових контрольних робіт, онлайн-тестувань, 

діагностичних робіт, усних співбесід тощо. 

При здійсненні оцінювання за ІІ семестр необхідно зараховувати всі 

оцінки, отримані здобувачами освіти упродовж ІІ семестру незалежно від 

місця навчання: у закладі, де навчалися до російського вторгнення; у 

закладі, де навчаються зараз за місцем тимчасового перебування; у будь-

якій іншій школі, яка здійснює очне, змішане чи дистанційне навчання або 

екстернат. Це може бути будь-який заклад загальної середньої освіти, 
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зокрема й приватні заклади освіти, в Україні чи за її межами. Заклади 

освіти, у яких тимчасово навчались учні, можуть видавати їм інформаційні 

довідки про період навчання із зазначенням переліку предметів, окремих 

тем та результатів оцінювання. 

1.6. Річне оцінювання здійснювати на підставі семестрових або 

скоригованих семестрових оцінок. 

1.7. Оцінки за ІІ семестр і за рік виставити не пізніше 25 травня 2022 

року. 

2. Вчителям-класоводам 1-4 класів: 

2.1. Взяти до відома, що у 1-4 класах підсумкова оцінка за рік, 

відповідно до Методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів 

навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти, 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13.07.2021 

№ 813, визначається з урахуванням динаміки досягнення того чи іншого 

результату та спостережень вчителя за учнями. 

3. Заступникам директора з НВР Іванеко Надії Василівні та ВР Адруг 

Людмилі Миколаївні: 

3.1.    Взяти до відома, що у 2021/2022 навчальному році, відповідно до 

нормативно-правових актів, здобувачів загальної середньої освіти 

звільнено від проходження державної підсумкової атестації (Закон України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України в сфері освіти» 

від 24 березня 2022 року № 2157-ІХ; наказ Міністерства освіти і науки 

України від 28.02.2022 № 232 «Про звільнення від державної підсумкової 

атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної 

середньої освіти у 2021/2022 навчальному році», зареєстрований у 

Міністерстві юстиції України 03 березня 2022 року за № 283/37619). 

3.2. Тримати на контролі питання переведення учнів закладу на 

наступний рік навчання відповідно до Порядку, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 762 (зі змінами), 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 липня 2015 р. за № 

924/27369. 

3.3. Тримати на постійному контролі питання замовлення та 

виготовлення документів про освіту за підсумками 2021/2022 навчального 

року відповідно до методичних рекомендацій щодо окремих питань 

завершення 2021/2022 навчального року, затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки України від 01 квітня 2022 року № 290. 

4. Практичному психологу Глузд Інні Сергіївні, соціальному педагогу 

Пода Юлії Анатоліївні: 

4.1. Постійно надавати психологічну підтримку вихованцям, в тому 

числі після завершення навчального року. З цією метою використовувати 

матеріали, розміщені на сайтах Міністерства освіти і науки України та 

Інституту модернізації змісту освіти. 

 

В.о. директора       Людмила АДРУГ 


