
 
 

 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ 

ОСВІТИ 

 І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 

   

НАКАЗ 
 

06.05.2022                                                                                      №142-од 

 
Про завершення 2021-2022 н.р.  

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, наказу Міністерства освіти і науки України від 01.04.2022 року №290 

«Про затвердження методичних рекомендацій щодо окремих питань 

завершення 2021/2022 навчального року», листа відділу освіти, культури, 

медицини та спорту Вижницької міської ради від 05.04.2022 року №228, 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Завершити 2021/2022 навчальний рік 31.05.2022 року. 

2. Вчителям-предметникам: 

2.1. забезпечити виконання освітніх програм за рахунок ущільнення 

навчального матеріалу 

2.2. проводити додаткові консультації з використанням технологій 

дистанційного навчання 

2.3. внести відповідні зміни до календарно-тематичного планування з 

предметів інваріантної та варіативної складової навчального плану закладу 

освіти для забезпечення якісного виконання програм без урахування показників 

з кількості днів. 

2.4. організувати проведення окремих консультацій щодо засвоєння 

пропущеного навчального матеріалу для учнів, які з поважних причин не були 

охоплені дистанційним навчанням 

 до 31.05.2022 року 
2.5. Здійснювати семестрове оцінювання за ІІ семестр, в залежності від 

ситуації, за результатами тематичного оцінювання, поточного оцінювання, 



отриманого учнями під час очного, та дистанційного навчання, підсумкового 

оцінювання за ІІ семестр, що може здійснюватися, у тому числі, у вигляді 

письмової контрольної роботи, онлайн тестування, діагностичної роботи, усної 

співбесіди тощо. 

2.6. Зараховувати при здійсненні оцінювання за ІІ семестр всі оцінки, які 

отримав учень (учениця) впродовж цього семестру незалежно від місця 

навчання. 

2.7. Здійснювати оцінювання (за рішенням педагогічної ради закладу, 

затвердженим відповідним наказом) за ІІ семестр учнів 5-8 та 10 класів не за 12-

бальною шкалою, а «зараховано»/«незараховано», у разі проведення понад 50% 

уроків з певного предмета у дистанційному форматі.  

2.8. Здійснювати річне оцінювання: 

- для учнів 1-4 класів, 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, з урахуванням динаміки досягнення того чи іншого 

результату та спостережень вчителя за учнями. 

- для учнів 5-11 класів на підставі семестрових або скоригованих семестрових 

оцінок. 

- для учнів з числа тимчасово переміщених осіб за відсутності 

задокументованих результатів оцінювання за І семестр за результатами ІІ 

семестру, а за відсутності в учнів результатів підсумкового оцінювання за ІІ 

семестр за результатами І семестру з урахуванням поточного оцінювання в ІІ 

семестрі (здобувач освіти може надати інформацію з електронного журналу 

та щоденника, у тому числі електронного, за попереднім місцем навчання). 

3. Заступниці директорки з навчальної роботи Іричук Г.Г.: 

3.1. забезпечити організоване завершення 2021-2022 навчального року в 

установленому законодавством порядку     

  впродовж травня-червня 2022 року. 

3.2.  вжити заходів щодо забезпечення права учнів на продовження здобуття 

освіти, проведення підсумкового оцінювання, переведення їх на наступний 

рік навчання, видачу свідоцтв досягнень (табелі) та документів про освіту 

випускникам. 

3.3. оприлюднити на сайті закладу інформацію про профілі навчання в 

старшій школі, кількість майбутніх 10-х класників, 5-х класів ІІ-ІІІ ступенів 

навчання,  

червень місяць 

4. Звільнити учнів 4,9, та 11-х класів у 2021-2022 навчальному році від 

складання ДПА та у відповідних документах про освіту зробити запис 

«звільнений (а)». 

5. Класним керівникам 9-х класів Мицкан А.Ю. та Клим Г.Г. виписати 

свідоцтва досягнень учнів, свідоцтва про здобуття базової середньої освіти 

випускниками 9-х класів 

до 13.06.2022 року 



6. Практичному психологу Швейці О.М. та соціальному педагогу Мицкан 

А.Ю. звернути увагу на необхідність психологічної підтримки дітей, у тому 

числі після завершення навчального року, використовуючи методичні 

матеріали. 

7. Завершити проведення навчальних екскурсій для учнів 1-4-х класів, 

навчальну практику для учнів 5-8-х та 10-х класів  

до 31.05.2022 року 

 

8. Прийняти педагогічними радами рішення щодо зарахування, відрахування 

та переведення учнів для здобуття повної загальної середньої освіти  

до 01.06.2022 року 

9. Надати право здобувачам освіти, які завершують здобуття повної загальної 

середньої освіти у 2021-2022 навчальному році, пройти мультимедійний тест за 

власним бажанням.  

10. Видати свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти учням  

до 30.06.2022 року 

11. Забезпечити отримання здобувачами освіти, які претендують на 

нагородження Золотою або Срібною медалями та звільнені від проходження 

ДПА Законом, право на отримання таких медалей без проходження ДПА. 

12. Забезпечити присутність бажаючих учнів закладів загальної середньої 

освіти у пунктах проведення МПТ(мультипредметного тесту) 

13. Забезпечити роботу персоналу, залученого до проведення МПТ від закладу, 

відповідно до затвердженого розподілу та графіку проведення сесій, узгодивши 

графіки їх відпусток. 

14. Провести останній дзвінок 31.05.2022 року по класах дистанційно. 

15. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 
Директорка закладу                                  Оксана СИЧОВА 

 

 

З наказом ознайомлено всіх педагогічних працівників на педагогічний 

раді 06.05.2022 року. 

 

 

 


