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НАКАЗ 

 

 21.04.2020                                               м. Дніпро                                         №   

Про проведення підсумкового оцінювання та 

організованого завершення 2019-2020 н.р. 

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією, що склалася в Україні, та 

запобіганням поширенню коронавірусної хвороби (СОУШ-19) з метою 

забезпечення підсумкового оцінювання учнів та організованого завершення 

навчального року відповідно до листа МОН від 16.04.2020 №№ 1/9-213 «Щодо 

проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019-2020 

навчального року» 

НАКАЗУЮ: 

1. Щодо здійснення заходів, спрямованих на організоване завершення 

навчального року   

педагогічним працівникам ліцею: 

- організувати освітній процес в умовах дистанційного навчання, у тому 

числі планування кількості та обсягу завдань та контрольних заходів, з 

урахуванням принципу здоров’язбереження, запобігаючи емоційному, 

ментальному та фізичному перевантаженню учнів; 

- забезпечити всім учням доступ до навчальних матеріалів та завдань 

шляхом використання різних засобів обміну інформацією; 

- організувати проведення окремих дистанційних консультацій для учнів, 

які хворіють або перебувають у режимі самоізоляції; 

- провести підсумкове річне оцінювання навчальних досягнень учнів, 

враховуючи результати оцінювання з використанням технологій дистанційного 

навчання за другий семестр; 

- завершити навчальний рік відповідно до структури, визначеної ліцеєм на 

початку навчального року, а також з урахуванням виконання календарно-

тематичних планів; 

- завершити оформлення шкільної документації, зокрема заповнення 

класних журналів, після прийняття Урядом рішення щодо послаблення 

карантинних обмежень; 

- організувати на початку 2020-2021 навчального року в 2-11-х класах 



проведення вхідного оцінювання учнів з метою діагностування рівня 

навчальних досягнень учнів за попередній рік та планування подальшої роботи 

із систематизації, узагальнення та закріплення навчального матеріалу, що 

вивчався учнями дистанційно; 

- передбачити під час календарно-тематичного планування на 2020-2021 

навчальний рік суттєве збільшення навчального часу на узагальнення та 

закріплення навчального матеріалу за попередній рік; 

- не проводити масові заходи із залученням учасників освітнього процесу, 

у тому числі свята, присвячені закінченню навчального року та випускні 

вечори. 

- учням 1-8, 10 класів, які не планують навчатися в іншому закладі 

освіти,  надіслати копії відповідних документів електронною поштою або в 

інший спосіб, з подальшим врученням оригіналу документа у вересні 2020-2021 

навчального року; 

- надати заступникам директора письмову інформацію щодо виконання 

навчальних планів та програм за минулорічною формою. 

2. Щодо організації оцінювання в умовах дистанційного навчання 

Класоводам та вчителям-предметникам: 

 для учнів 1-2-х та 3-х  класів початкової школи застосовувати 

формувальне та підсумкове оцінювання; 

 для учнів 3-4-х класів початкової школи, базової та профільної школи - 

поточне, формувальне та підсумкове (тематичне, семестрове, річне) 

оцінювання. 

 оцінювання результатів навчальної діяльності здійснювати у 

синхронному або асинхронному режимі; 

 результати оцінювання навчальних досягнень надсилати в 

індивідуальному порядку шляхом використання одного із засобів зв’язку 

(електронної пошти, смс-повідомлення, повідомлення в одному з месенджерів, 

повідомлення по телефону тощо); 

 повідомити учнів та їх батьків заздалегідь про способи оцінювання та 

канал зв’язку або оприлюднити цю інформацію на сайті ліцею; 

 заборонити оприлюднення списку оцінок для всього класу.   

3. При поточному та формувальному оцінюванні  

членам педагогічного колективу враховувати наступне: 

- основною метою оцінювання учнів в умовах дистанційного навчання є 

не перевірка і контроль, а забезпечення зворотного зв’язку вчителя з учнями; 

- результати виконаних учнями перевірочних робіт слід використовувати  

для відзначення їх успіхів, аналізу помилок, планування подальшої роботи з 

опанування навчального матеріалу в умовах дистанційного навчання; 



- за відсутності засобів Інтернет-зв’язку, зворотній зв’язок з учнями 

підтримувати в телефонному режимі, а виконані завдання отримувати поштою. 

4. Щодо підсумкового оцінювання: 

 під час організації освітнього процесу з використанням дистанційних 

технологій навчання в умовах карантину підсумкове оцінювання (тематичне, 

семестрове та річне)  здійснювати  віддалено, із використанням цифрових 

технологій для всіх здобувачів освіти;   

 підсумкову оцінку за семестр виставляти з урахуванням результатів 

поточного, тематичного оцінювання, оцінювання різних видів мовленнєвої 

діяльності, отриманих учнями під час дистанційного навчання та до його 

початку; 

 якщо з навчального предмета не передбачено тематичних підсумкових 

робіт, підсумкову оцінку  виставляти за результатами поточного оцінювання; 

 учнів, які не мають результатів поточного оцінювання з об’єктивних 

причин, оцінювати за результатами проведення семестрової контрольної 

роботи; 

  повідомити учнів про  графік проведення всіх видів оцінювання, із  

зазначенням: 

 форма та вид оцінювання з кожного навчального предмета; 

 необхідні для цього ресурси; 

 дата та тривалість проведення оцінювання (для синхронного режиму); 

 дата та час розміщення завдань, кінцевий термін та спосіб їх подання 

(для асинхронного режиму); 

 учителю отримати зворотній зв’язок від усіх учнів щодо ознайомлення з 

графіком та наявності технічної можливості виконати та надіслати завдання у 

зазначений термін; 

 якщо оцінювання проводиться в синхронному режимі,  передбачити 

додаткову можливість його проходження для учнів, які не мають технічних 

засобів навчання або постійного підключення до мережі Інтернет, а також для 

тих, у кого відбувся технічний збій під час проходження оцінювання; 

 тематичні та семестрові підсумкові роботи, які було проведено в умовах 

дистанційного навчання під час карантину, записувати в класному журналі без 

зазначення дати їх проведення. 

 річне оцінювання виставляти з урахуванням результатів оцінювання за 

перший та другий семестри навчального року; 

 учні 11-х класів складають ДПА у формі зовнішнього незалежного 

оцінювання (далі - ЗНО) відповідно до Календарного плану підготовки та 

проведення ЗНО 2020 року зі змінами, внесеними на підставі наказу 



Міністерства освіти і науки України від 06 квітня 2020 року № 480. 

 у разі відсутності результатів річного оцінювання та/або державної 

підсумкової атестації після завершення навчання за освітньою програмою 

закладу освіти учень має право до початку нового навчального року пройти 

річне оцінювання та/або державну підсумкову атестацію. 

5. Оцінювання учнів 1-2 класів та 3-х класів НУШ 

- для учнів 1-2-х класів, а також 3-х пілотних класів НУШ, застосовувати 

формувальне та підсумкове (завершальне) оцінювання, яке здійснюється 

шляхом спостереження за поведінкою учнів в різних видах діяльності та 

відстеження динаміки успішності виконання ними навчальних завдань; 

- навчальні та творчі роботи учнів систематизувати у портфоліо, яке 

використовується під час оцінювання для відстеження навчального поступу 

учнів; 

- для учнів 2-х класів  НУШ  надсилати завдання для проведення 

діагностичних робіт, які виконуються учнями на роздрукованих бланках, у 

зошитах або на окремих аркушах. Результати виконаних робіт фотографуються 

та надсилаються вчителеві електронною поштою, одним із месенжерів;    

- завершальне підсумкове оцінювання у 1-2-х класах НУШ здійснювати 

шляхом заповнення свідоцтва досягнень учнів за результатами виконаних ними 

робіт та спостережень.   

6. При підсумковому оцінюванні учнів, які здобувають освіту за 

індивідуальною формою враховувати наступне: 

 підсумкове оцінювання учнів, які здобувають освіту за однією з 

індивідуальних форм - педагогічний патронаж  -  у 2019-2020 навчальному році 

здійснювати з використанням технологій дистанційного навчання за   

аналогічними процедурами; 

 учням 11-х класів, які здобувають освіту за формою педагогічного 

патронажу, складати річне оцінювання з усіх навчальних предметів та ДПА у 

формі ЗНО на загальних підставах.   

7. Щодо зарахування учнів до окремих класів   

7.1.Згідно зі статтею 9 Закону України «Про повну загальну середню 

освіту»   та відповідно до Статуту ліцею забезпечити зарахування: 

 до перших класів за програмою «Інтелект» та 5-тих класів без 

проведення конкурсу;   

 прийом до 10-х класів (академічне спрямування) провести на конкурсній 

основі за рейтингом середнього балу предметів суспільно-гуманітарного та 

природничо-математичного напрямів.  

7.2. З метою забезпечення в 2020-2021н.р.диференціації при вивченні 

математики в 7-х класах класним керівникам названих класів підготувати 



рейтингову відомість  річних оцінок з математики  за 6-й клас 

 до 15.06.2020 

8. Заступникам директора: 

- укласти графік дистанційних перевірочних робіт та усних опитувань з 

метою недопущення перевантаження учнів і раціонального використання часу; 

- мінімізувати кількість звітної документації з питань організації 

дистанційного навчання учнів, яку мають подавати вчителі; 

- оформлення свідоцтв про здобуття базової середньої освіти, свідоцтв 

досягнень, табелів навчальних досягнень учнів завершити не пізніше 15 червня 

2020року. 

- розробити і затвердити графіки видачі випускникам 9-х класів свідоцтв 

про здобуття базової середньої освіти з урахуванням необхідності дотримання 

протиепідеміологічних вимог; 

- для забезпечення рівних умов проходження оцінювання всіма учнями   

запровадити гнучкий графік проведення підсумкових контрольних робіт за II 

семестр, загальна тривалість якого має становити не менше двох тижнів; 

-  при пересиланні завдань та результатів оцінювання хоча б одним учнем 

засобом поштового зв’язку (за відсутності Інтернету та/або технічних засобів 

навчання),  збільшити часовий період, відведений для проходження 

підсумкового оцінювання. 

- сформувати групи для диференційованого вивчення математики в 7-х 

класах на підставі відомостей з результатами річного оцінювання, наданих 

класними керівниками;  

9. Всім педагогічним працівникам ознайомитися та взяти до відома і 

виконання лист МОНу від 16.04.2020 №№ 1/9-213 «Щодо проведення 

підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019-2020 навчального 

року». 

10. Координацію щодо виконання даного наказу покладаю на 

заступників директора з навчально-виховної роботи 

11.  Контроль за виконанням наказу покладаю на себе. 

 

З наказом ознайомлені: 

Данюшина Л.М. 

Іванова С.А. 

Галіцька С.П. 

Остроуменко А.О. 

 

 

 

Директор ліцею                                                                     Л.В.Хмеленко 


