
Окремі питання завершення 2021/2022 навчального року в КЗ”ЗОСЛ”ЗОР
Оцінювання здобувачів освіти

ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ (за II семестр та річне)
Оцінювання результатів навчання здійснюється з використанням технологій

дистанційного навчання
СЕМЕСТРОВЕ оцінювання за ІІ-й семестр здійснюється  за результатами:

➢ тематичного оцінювання;
➢ поточного оцінювання, отриманого учнями під час очного, змішаного і 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.

Переведення учнів на наступний рік навчання
здійснюється на підставі результатів семестрового та річного оцінювання рішенням педради

У разі відсутності результатів річного оцінювання після завершення навчання
за освітньою програмою закладу освіти учень матиме право

до початку нового навчального року пройти річне оцінювання.
Особливі випадки і можливі дії:

При здійсненні оцінювання за ІІ-й семестр зараховуються всі оцінки, які отримав
учень (учениця) упродовж цього семестру незалежно від місця навчання: у закладі, де
навчався до російського вторгнення; у закладі, де навчається зараз за місцем тимчасового
перебування; у будь-якій іншій школі, яка здійснює очне, змішане чи дистанційне навчання
або екстернат (підстава – інформаційна довідка про період навчання із зазначенням переліку
предметів, окремих тем та результатів оцінювання, видана тим закладом, в якому навчався
учень).

В окремих випадках (відсутності результатів оцінювання з об’єктивних причин, у
тому числі у відсутності в учнів з певних обставин можливості долучитися до навчання під
керівництвом педагогів; у разі проведення понад 50% уроків з певного предмета у
дистанційному форматі; під час оцінювання предметів варіативної складової) за рішенням
педагогічної ради закладу, затвердженим відповідним наказом, оцінювання за ІІ семестр
учнів 5-8 та 10 класів може здійснюватись не за 12-бальною шкалою, а «зараховано»/«не
зараховано».

Річне оцінювання:
- здійснюється на підставі семестрових або скоригованих семестрових оцінок, не є середнім
арифметичним від оцінок за І та ІІ семестри; має враховуватися динаміка особистих
результатів навчання з предмета та уміння застосувати набуті знання;
- за відсутності в учнів результатів підсумкового оцінювання за ІІ-й семестр річне
оцінювання може здійснюватись за результатами І-го семестру з урахуванням поточного
оцінювання в ІІ-му семестрі.

Державна підсумкова атестація
- Здобувачів загальної середньої освіти у 2021/2022 н.р. звільнено від проходження ДПА.

Цьогоріч випускники 9-х та 11-х класів обов’язково мають отримати документи
про базову середню освіту чи повну загальну середню освіту.

Видача документів про освіту здійснюється закладом освіти.
- видача свідоцтв Про здобуття середньої освіти за 9 клас -  не раніше 15 червня
- видача свідоцтв Про здобуття базової освіти за 11 клас -  не раніше 30 червня
- видача свідоцтв відбувається шляхом особистого вручення або за заявою батьків

У разі неможливості отримання документів особисто, учні 11-х класів можуть отримати
скан копію документа, та використовувати дані Свідоцтва для вступу у ВНЗ



Окремі питання завершення 2021/2022 навчального року  в КЗ”ЗОСЛ”ЗОР:
нормативна база

➢ НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІД 28 ЛЮТОГО 2022
Р. № 232 «ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПРОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ
ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ УЧНІВ, ЯКІ ЗАВЕРШУЮТЬ ЗДОБУТТЯ
ПОЧАТКОВОЇ ТА БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ, У 2021/2022
НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ» (ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ В МІНІСТЕРСТВІ ЮСТИЦІЇ
УКРАЇНИ 03 БЕРЕЗНЯ 2022 РОКУ ЗА № 283/37619)
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zvilnennya-vid-prohodzhennya-derzhavnoyi-pidsumko
voyiatpochatkovoyi-ta-bazovoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti-u-20212022-navchalnom
urocizareyestrovanij-v-ministerstvi-yusticiyi-ukrayini-03-bereznya-2

➢ НАКАЗ 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»
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-deyaki-pitannya-organizaciyi-zdobuttya-zagalnoyi-sere
dnoyi-osvitita-osvitnogo-procesu-v-umovah-voyennogo-stanu-v-ukrayini

➢ НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІД 30 БЕРЕЗНЯ 2022 Р.
№ 278 «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НАКАЗУ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І
НАУКИ УКРАЇНИ ВІД 04.01.2022 № З»
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-nakazu-ministerstva-osviti-i-nauki
-ukrayini-vid0401202

➢ НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІД 01 КВІТНЯ 2022 Р.
№ 290 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО
ОКРЕМИХ ПИТАНЬ ЗАВЕРШЕННЯ 2021/2022 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-shodo-okre
mih-pitanzavershennya-20212022-navchalnogo-roku

➢ «Порядjr зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та
комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої
освіти» 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)

➢ Інструкція з ведення класного журналу 5-11(12) класів загальноосвітніх
навчальних закладів, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки
України від 03.06.2008 № 496, 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).

➢ Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України в
сфері освіти» від 24 березня 2022 року № 2157-ІХ


