Як закінчити
навчальний
рік
в
умовах
Як закінчити навчальний рік в
воєнного
стану
умовах воєнного стану

Олена СВЯТЕНКО, заступник директора департаменту – начальник управління
роботи із закладами дошкільної та загальної середньої освіти департаменту
інституційного аудиту Державної служби якості освіти України

Організація освітнього процесу
Автономія закладу
загальної середньої
освіти
(ст. 23 ЗУ Про освіту)
Освітня програма
(ст. 10 ЗУ Про повну
загальну середню освіту)

Структура і тривалість
н.р.
(ст. 10 ЗУ Про повну
загальну середню
освіту)

Освітній процес в умовах воєнного стану
✓ зарахування учнів
✓ оцінювання навчальних досягнень

Організація освітнього
процесу під час воєнного
стану

внутрішньо переміщених учнів
✓ завершення навчального року
✓ оформлення документів закладу освіти

Зарахування учнів

Про деякі питання
зарахування до закладів
загальної середньої освіти в
умовах воєнного стану в
Україні
від 13.05.2022 №438

Про деякі питання організації
здобуття загальної середньої
освіти та організації освітнього
процесу в умовах воєнного стану в
Україні
від 28.03.2022 №274

накази
Міністерства
освіти і науки
України

Оцінювання навчальних досягнень
внутрішньо переміщених учнів
(наказ МОН від 01.04.2022 №290)
► з використанням технологій дистанційного
навчання

Особливості
оцінювання

► з урахуванням інформації з електронного
журналу та/або щоденника за попереднім
місцем навчання

► з урахуванням усіх оцінок, отриманих у ІІ
семестрі (незалежно від місця навчання)

Оцінювання навчальних досягнень
внутрішньо переміщених учнів
(наказ МОН від 01.04.2022 №290)

► тематичного оцінювання;
Семестрове оцінювання за ІІ
семестр за результатами:

► поточного оцінювання, отриманого під час
очного, змішаного, дистанційного навчання;
► підсумкового оцінювання за ІІ семестр
(контрольна робота, онлайн-тестування,
діагностична робота)

Оцінювання навчальних досягнень
внутрішньо переміщених учнів
(наказ МОН від 01.04.2022 №290)
► відсутність результатів оцінювання;
Семестрове оцінювання
«зараховано/не зараховано»

!!!
за рішенням педагогічної ради і
наказу керівника

► понад 50% уроків з використанням технологій
дистанційного навчання;
► під час оцінювання предметів варіативної складової

Оцінювання навчальних досягнень
внутрішньо переміщених учнів
(наказ МОН від 01.04.2022 №290)

► за результатами ІІ семестру;
Річне оцінювання

► за результатами І семестру з урахуванням поточного
оцінювання, отриманого у ІІ семестрі;

!!! У разі відсутності результатів річного оцінювання після
завершення навчання за освітньою програмою закладу освіти
учень має право до початку нового навчального року пройти
річне оцінювання

Оцінювання навчальних досягнень учнів
(частина шоста ст.17 ЗУ Про повну загальну середню освіту)

Дострокове оцінювання

!!!
У разі вибуття учня із закладу освіти

► виїзд за кордон;
► призов на військову службу

Коригування оцінок

семестрова
річна

наказ МОН від 03.06.2008 №496 (пункт 3.2)
наказ МОН від 14.07.2015 №796 зі змінами
(пункти 9,10)

? як оцінити учнів, які навчалися за кордоном
Відповідно до абзацу третього пункту 3 розділу І Порядку 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
16.04.2018 № 367, у випадку відсутності документа про освіту для визначення класу, до
якого має бути зарахована дитина, результати попереднього навчання можуть бути
встановлені (за необхідності) відповідно до пункту 4 розділу ІІ Положення про
індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 № 8 (у редакції наказу Міністерства освіти і
науки України від 10 лютого 2021 року № 160).
А саме, для проведення оцінювання наказом керівника закладу освіти (на підставі заяви
батьків, за формою, визначеною у додатку 1 до цього Положення) створюється комісія,
затверджується її склад (голова та члени комісії), а також графік проведення оцінювання та
перелік завдань з навчальних предметів. Протокол оцінювання результатів навчання
складається за формою згідно з додатком 2 до цього Положення.
За результатами проведеного оцінювання визначається клас, в якому дитина буде
продовжувати здобувати освіту.

? чи може розпочати навчання у 5 класі у 2022/2023 н.р. учень, у якого
відсутні результати річного оцінювання за рівень початкової освіти
Наказ МОН «Про затвердження типової освітньої програми для 5-9 класів
закладів загальної середньої освіти» від 19.02.2021 № 235
Вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за освітньою програмою
У разі відсутності результатів річного оцінювання з будь-яких предметів та/або
державної підсумкової атестації за рівень початкової освіти учні повинні пройти
відповідне оцінювання упродовж першого семестру навчального року.
Для проведення оцінювання наказом керівника закладу освіти створюється
комісія, затверджується її склад (голова та члени комісії), а також графік проведення
оцінювання та перелік завдань з навчальних предметів.
Протокол оцінювання рівня навчальних досягнень складається за формою згідно
з додатком 2 до Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої
освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 12 січня 2016 року
№ 8 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2019 року №
955).

Завершення 2021/2022 н.р.

Заклад освіти самостійно
визначає дату завершення
освітнього процесу

ст. 23 ЗУ Про освіту
ст. 10 ЗУ Про повну
загальну середню
освіту
Наказ МОН від
01.04.2022 №290

Заклад освіти
забезпечує виконання
освітньої програми,
навчальних програм та
навчальних планів

Переведення учнів на наступний рік навчання
(наказ МОН від 14.07.2015 №762 зі змінами)
Переведення учнів
Зверніть увагу!
частина друга ст. 13 ЗУ Про повну
загальну середню освіту

► на підставі результатів підсумкового (семестрового та
річного) оцінювання;
► на підставі рішення педагогічної ради, затвердженого
наказом керівника

!!! Учні 1-10 класів можуть бути не переведені на наступний рік
навчання та залишені для повторного здобуття загальної середньої
освіти у тому самому класі на підставі письмової заяви одного з їхніх
батьків чи інших законних представників
(наказ МОН від 01.04.2022 №290)

Видача документів про освіту
(наказ МОН від 01.04.2022 №290)
► замовлення можуть здійснювати як заклади освіти, в
яких учні навчалися раніше, так і заклади, де навчаються
зараз;

Особливості:

►за відсутності задокументованих результатів оцінювання
за I семестр свідоцтва з відзнаками про досягнення у
навчанні ("За високі досягнення у навчанні" та "За
досягнення у навчанні«), видаються за результатами
річного оцінювання;
► виготовлення, видача та облік документів про початкову
освіту здійснюється згідно з Порядком виготовлення,
видачі та обліку документів про початкову освіту,
затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України
від 02.07.2021 №767

Видача документів про освіту
(наказ МОН від 01.04.2022 №290)
Важливо !
Видача документів про освіту та заповнення додатків до них здійснюється відповідним
закладом освіти.

У випадку, якщо на час закінчення навчального року заклад освіти не функціонує видачу
свідоцтв та заповнення додатків до них може здійснити інший заклад освіти за місцем
перебування випускника (для учнів, які перебувають за кордоном - будь-який заклад освіти в
Україні), визначений органом управління у сфері освіти.
У цьому випадку у додатку уповноваженою особою закладу освіти, що заповнила
додаток до свідоцтва, робиться запис з посиланням на наказ, "Додаток заповнено на підставі
наказу МОН від 01.04.2022 №290"

? чи потрібно вести Книгу видачі свідоцтв про закінчення початкової
школи
Відповідно до пункту 3 розділу ІІІ Порядку виготовлення, видачі та
обліку

документів

про

початкову

освіту,

затвердженого

наказом

Міністерства освіти і науки України від 02 липня 2021 року № 767,

документи про освіту зберігаються в Єдиній державній електронній базі з
питань освіти (ЄДЕБО). У пункті 12 розділу ІІІ зазначеного Порядку облік
документів про освіту здійснюється в ЄДЕБО.

Оформлення документації. Алфавітна книга запису учнів
У наказі МОН від 28.03.2022 № 274 визначено, що місцеві органи
управління у сфері освіти забезпечують та організовують ведення окремого
обліку й формування реєстрів здобувачів освіти за місцем їх перебування

(навчання).
Заклади загальної середньої освіти також можуть вести окремий облік
таких учнів і не записувати дані тимчасово переміщених учнів до Алфавітної
книги запису учнів.

Оформлення документації. Класний журнал
Облік навчальних досягнень учнів може здійснюватися як у Класному
журналі відповідного класу, так і в окремому журналі.
Зазначене питання має бути врегульоване рішенням керівника
(наказом), яке приймається відповідно до статті 23 Закону України «Про

освіту» в межах гарантованої державою академічної, організаційної,
фінансової і кадрової автономії закладів освіти.

? оформлення шкільної документації під час дистанційної роботи
вчителем, який перебуває за кордоном і не планує повертатися в Україну
до кінця навчального року
Відповідно до пункту 11 розділу ІІ Положення про дистанційну форму
здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 08.09.2020 № 1115, облік навчальних
занять і результатів навчання учнів під час дистанційного навчання
здійснюється відповідно до законодавства (у класному журналі, свідоцтвах
досягнень).
За рішенням педагогічної ради закладу освіти для організації
дистанційного навчання може використовуватися електронний
розклад занять, електронний класний журнал/щоденники.
Заповнення Класного журналу у паперовій формі може відбуватися після
повернення вчителя з-за кордону. Але зазначене питання має бути
врегульоване рішенням керівника (наказом), яке приймається відповідно
до статті 23 Закону України «Про освіту» в межах гарантованої державою
академічної, організаційної, фінансової і кадрової автономії закладів освіти.

Облік учнів

У разі відсутності учнів на
навчальних заняттях
протягом 10 робочих днів
підряд з невідомих або без
поважних причин

пункт 13 постанови КМУ від
13.09.2017 № 684

Інформування
відповідного
територіального
органу Національної
поліції та служби у
справах дітей

Під час дистанційного
навчання дитина не бере
участь в освітньому процесі
протягом 10 робочих днів
підряд з невідомих причин

абзац другий пункту 13
розділу І наказу МОН від
08.09.2020 № 1115

https://sqe.gov.ua/diyalnist/rekomendacii-zakladam-osviti/zakladiosviti-v-umovakh-voiennogo-stan/

Дякую за увагу!

