
ПЕДАГОГІЧНА РАДА ВІД 27.04.2020 Р. 

 

Протокол №04 

 

ПИТАННЯ № 3 

 

«Про порядок закінчення навчального року та проведення ДПА у ЗБЛ «Перспектива» у 

2019 - 2020 навчальному році та управлінську діяльність щодо забезпечення 

організованого закінчення навчального року та проведення ДПА» 

СЛУХАЛИ: заступника директора з НВР  Света О. Н. Він доповів наступне. 

  Відповідно до статті 17 Закону України «Про повну загальну середню освіту>>, пункту 

8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженої постановою Кабінету 

Міністрів України від 16 жовтня 2014 року 630, пункту І розпорядження Кабінету Міністрів 

України «Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної 

ситуації» від 25 березня 2020 року №338-р, наказу МОНУ від 14.07.2015 №762  «Про 

затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) закладу  загальної середньої освіти до 

наступного класу» (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 621 

від 08.05.2019), Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року №1369, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року №8/32979. та з метою організованого 

завершення 2019/2020 навчального року,  Наказу Міністерства освіти і науки України від 

09.07.2019 № 947 «Про підготовку до проведення в 2020 році зовнішнього незалежного 

оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», Наказу 

Міністерства освіти і науки України від 11.05.2019 № 635 «Деякі питання проведення в 2020 

році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної 

загальної середньої освіти», Наказу Міністерства освіти і науки України від 06.04.2020 № 480                  

листа  МОНУ від 30.01.2019 №1/9-51, листа  МОНУ від 16.04.2020 №1/9-213 «Щодо проведення 

підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019/20202 навчального року»,  

«Освітньої програми  Запорізького багатопрофільного ліцею «Перспектива» Запорізької міської 

ради Запорізької області  на 2018/2019 - 2021/2022 навчальні роки», наказу по ліцею від 

16.03.2020 №12 к/тр «Про забезпечення виконання профілактичних і протиепідемічних заходів 

та    запровадження дистанційної роботи у ліцеї на період карантину» в ЗБЛ «Перспектива» 

пропонується: 

1. Вчителям, які викладають предмети навчального плану ліцею у 5-11 класах організувати 

освітній процес за дистанційною формою здобуття освіти згідно з Положенням про дистанційне 

навчання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 25 квітня 2013 року № 

466, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 року за № 703/23235 (зі 

змінами), зокрема: 

1.1. В асинхронному режимі (стосовно дистанційної освіти - взаємодія між суб’єктами 

дистанційного навчання, під час якої учасники взаємодіють між собою із затримкою у часі, 

застосовуючи при цьому електронну пошту, форум, соціальні мережі тощо); 

2. В синхронному режимі (стосовно дистанційної освіти - взаємодія між суб’єктами 

дистанційного навчання, під час якої всі учасники одночасно перебувають у веб-середовищі 

дистанційного навчання (чат, аудіо-, відеоконференції, соціальні мережі тощо)). 

3. Всім вчителям, які викладають навчальні предмети у 5 – 11 класах організовувати 

освітній процес в умовах дистанційного навчання на основі планування кількості та обсягу завдань, 

https://osvita.ua/legislation/Dist_osv/2999/
https://osvita.ua/legislation/Dist_osv/2999/


контрольних заходів  з урахуванням принципу здоров’язбереження, запобігаючи емоційному, 

ментальному та фізичному перевантаженню учнів,  забезпечуючи для цього співвідношення 

синхронного та асинхронного режимів дистанційного навчання та дотримання обмежень на обсяг 

домашнього завдання у ЗБЛ «Перспектива» відповідно до наступної таблиці:  

Класи Предмети Синхронний 
режим (Zoom, 

Skype,  
Viber  в режимі 
аудіоконферен

ції)  
 

Асинхронний 
режим (Google – 

клас, 
інформація  у 
групу Viber в 
текстовому 

режимі, на E-
mail) 

Асинхронний 
режим  

(Google – клас,  
інформація  

у групу Viber в 
текстовому 

режимі, на E-
mail) 

Допустимий обсяг 
домашнього 

завдання  
з 1 предмету  

за 1 навчальний 
день  

(розрахунковий 
час на 

виконання)2 кожен 2-й урок кожен 2-й урок кожен урок 
(консультація в 

синхронному режимі 
можливі не частіше  

1 на 4 уроки**) 

5, 6 

Українська мова ТАК ТАК  30 хвилин 

Українська 
література 

ТАК ТАК  30 хвилин 

Російська мова ТАК ТАК  30 хвилин 
Зарубіжна література ТАК ТАК  30 хвилин 
Англійська мова ТАК ТАК  30 хвилин 
Математика ТАК ТАК  30 хвилин 
Всі інші предмети3   ТАК 30 хвилин 

7 

Українська мова ТАК ТАК  30 хвилин 
Українська 
література 

ТАК ТАК  30 хвилин 

Російська мова ТАК ТАК  30 хвилин 
Зарубіжна література ТАК ТАК  30 хвилин 
Англійська мова ТАК ТАК  30 хвилин 
Математика ТАК ТАК  30 хвилин 
Історія України ТАК ТАК  30 хвилин 
Всесвітня історія ТАК ТАК  30 хвилин 
Фізика ТАК ТАК  30 хвилин 
Інформатика ТАК ТАК  30 хвилин 
Біологія ТАК ТАК  30 хвилин 
Хімія ТАК ТАК  30 хвилин 
Всі інші предмети   ТАК 30 хвилин 

8  
(всі 

профіл
і) 

Українська мова (у СГ 

як профільна) 
ТАК ТАК  40 хвилин 

Українська 
література (у СГ як 

профільна) 

ТАК ТАК  40 хвилин 

Англійська мова ТАК ТАК  40 хвилин 
Математика  (у ІМ,ФМ, 

ЕМ як профільна) 
ТАК ТАК  40 хвилин 

Всі інші предмети   
крім профільних 

  ТАК 40 хвилин 

9  
(всі 

профіл
і) 

Українська мова (у СГ 

як профільна) 
ТАК ТАК  40 хвилин 

Українська 
література (у СГ як 

профільна) 

ТАК ТАК  40 хвилин 

Англійська мова ТАК ТАК  40 хвилин 
Математика  (у ІМ,ФМ, 

ЕМ як профільна) 
ТАК ТАК  40 хвилин 

Всі інші предмети  
крім профільних 

  ТАК 40 хвилин 

10  
(всі 

профіл
і) 

Українська мова (у СГ 

як профільна)  
ТАК ТАК  50 хвилин 

Українська 
література (у СГ як 

профільна) 

ТАК ТАК  50 хвилин 

Англійська мова ТАК ТАК  50 хвилин 



Класи Предмети Синхронний 
режим (Zoom, 

Skype,  
Viber  в режимі 
аудіоконферен

ції)  
 

Асинхронний 
режим (Google – 

клас, 
інформація  у 
групу Viber в 
текстовому 

режимі, на E-
mail) 

Асинхронний 
режим  

(Google – клас,  
інформація  

у групу Viber в 
текстовому 

режимі, на E-
mail) 

Допустимий обсяг 
домашнього 

завдання  
з 1 предмету  

за 1 навчальний 
день  

(розрахунковий 
час на 

виконання)2 кожен 2-й урок кожен 2-й урок кожен урок 
(консультація в 

синхронному режимі 
можливі не частіше  

1 на 4 уроки**) 

Математика (у ІМ,ФМ, 

ЕМ як профільна) 
ТАК ТАК  40 хвилин 

Всі інші предмети  
крім профільних 

  ТАК 50 хвилин 

11  
(всі 

профіл
і) 

Українська мова (у СГ 

як профільна)  
ТАК ТАК  50 хвилин 

Українська 
література (у СГ як 

профільна)  

ТАК ТАК  50 хвилин 

Англійська мова ТАК ТАК  50 хвилин 
Математика (у ІМ,ФМ, 

ЕМ як профільна) 
ТАК ТАК  40 хвилин 

Всі інші предмети  
крім профільних 

  ТАК 50 хвилин 

8, 9, 10, 
11 

ПРОФІЛЬНІ 
ПРЕДМЕТИ 

    

8АІМ, 
8АФМ 

Математика ТАК ТАК  40 хвилин 
Інформатика ТАК ТАК  40 хвилин 
Фізика ТАК ТАК  40 хвилин 

8БЕМ 
Математика ТАК ТАК  40 хвилин 
Економіка ТАК ТАК  40 хвилин 

8БХБ 
Математика ТАК ТАК  40 хвилин 
Біологія ТАК ТАК  40 хвилин 
Хімія ТАК ТАК  40 хвилин 

8ВІП, 
8ВСГ 

Історія ТАК ТАК  40 хвилин 

9АІМ, 
9АФМ 

Математика ТАК ТАК  40 хвилин 
Інформатика ТАК ТАК  40 хвилин 
Фізика ТАК ТАК  40 хвилин 

9БЕМ 
Математика ТАК ТАК  40 хвилин 
Економіка ТАК ТАК  40 хвилин 

9БХБ 
Математика ТАК ТАК  40 хвилин 
Біологія ТАК ТАК  40 хвилин 
Хімія ТАК ТАК  40 хвилин 

9ВІП, 
9ВСГ 

Історія ТАК ТАК  40 хвилин 
Правознавство ТАК ТАК  40 хвилин 

10АІМ, 
10АФ

М 

Математика ТАК ТАК  50 хвилин 
Інформатика ТАК ТАК  50 хвилин 
Фізика ТАК ТАК  50 хвилин 

10БЕМ 
Математика ТАК ТАК  50 хвилин 
Економіка ТАК ТАК  50 хвилин 

10БХБ 
Математика ТАК ТАК  50 хвилин 
Біологія ТАК ТАК  50 хвилин 
Хімія ТАК ТАК  50 хвилин 

10ВІП, 
10ВСГ 

Історія ТАК ТАК  50 хвилин 
Правознавство ТАК ТАК  50 хвилин 

11АІМ, 
11АФ

М 

Математика ТАК ТАК  50 хвилин 
Інформатика ТАК ТАК  50 хвилин 
Фізика ТАК ТАК  50 хвилин 

11БЕМ 
Математика ТАК ТАК  50 хвилин 
Економіка ТАК ТАК  50 хвилин 

111БХ
Б 

Математика ТАК ТАК  50 хвилин 
Біологія ТАК ТАК  50 хвилин 
Хімія ТАК ТАК  50 хвилин 

11ВІП, 
11ВСГ 

Історія ТАК ТАК  50 хвилин 
Правознавство ТАК ТАК  50 хвилин 



ПРИМІТКИ: 
1 Співвідношення уроків в синхронному та асинхронному режимах шляхом 

ЗБІЛЬШЕННЯ кількості уроків у СИНХРОННОМУ режимі учитель може ЗА 

НЕОБХІДНОСТІ змінювати ЛИШЕ ЗА ПОГОДЖЕННЯМ З  БАТЬКАМИ УЧНІВ (за 

посередництвом класного керівника). Перелік платформ для організації дистанційного 

навчання (Zoom, Skype для синхронного режиму  та Google – клас, інформація  у групу Viber, 

на E-mail у асинхронному режимі) Є ВИЧЕРПНИМ. Інші платформи можуть бути використані 

ВИКЛЮЧНО ЗА ПОГОДЖЕННЯМ з батьками учнів через посередництво класного керівника 

та з завучем відповідної паралелі класів. 
2 Обсяг домашніх завдань визначено відповідно до ДСанПіН 5.5.2.008-01, п.9.9 та 

виходячи з середньої кількості предметів на 1 навчальний день по паралелях класів за 

розкладом (без урахування годин фізичної культури): у 5,6 класах в середньому 5 предметів 

та 2,5 години на день часу на домашнє завдання; в 7 класі в середньому 6 предметів, в 8 – 9 

класах в середньому 4,5 предмети та 3,0 години на день часу на домашнє завдання; у 10 – 11 

класах в середньому 5 предметів та 4,0 години на день часу на домашнє завдання). Для 

предметів з категорій «Всі інші предмети» та «Всі інші предмети крім профільних» на 

домашнє завдання надається той же час, що й на профільні предмети у зв’язку із тим, що при 

асинхронному режимі саме на домашнє завдання робиться основний акцент у вивченні 

предметів. Вказаний час не включає час на підготовку до ЗНО-2020 в 11 класах. 

Консультації з предметів категорії «Всі інші предмети крім профільних» можуть 

проводиться усі у асинхронному режимі (синхронний режим - лише за потреби) 

В 11 - х класах з предметів, з яких передбачено проведення ЗНО вчитель самостійно 

визначає співвідношення між заняттями в синхронному та асинхронному режимах з 

урахуванням особливостей кожної навчальної групи/класу.   

Класним керівникам підготувати та довести до відома учнів та батьків своїх класів 

наступну інформацію за наведеною нижче орієнтовною формою: 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧНІВ ТА  БАТЬКІВ  ____КЛАСУ 

ПЛАТФОРМИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПО 

ПРЕДМЕТАХ (ВСІ ЗАНЯТТЯ – ЗА ЧИННИМ РОЗКЛАДОМ)  

№ Вчитель Предмет Платформа Ідентифікатор 

(код, №) для 

входу 

Тиждень 

(парний/ 

непарний) 

День Урок 

№  
(за чинним 

розкладом) 

1 Петренко 
І. В. 

Українська 
мова та 
література 

ZOOM 
Google class 

567-123-4455 
3dz7krt 

   

Вчителям предметів, які відносяться до категорії «Всі інші предмети» та «Всі інші 

предмети крім профільних» на тижні 06.04.2020 – 10.04.2020 проводять установочні лекції, за 

необхідності у синхронному режимі та дають учням завдання до завершення карантину. Далі 

заняття проводяться в асинхронному режимі. 

Домашнє завдання обов’язково дублюється у електронному журналі 
 Класні керівники готують та доводять до відома учнів та батьківської  громадськості 

своїх класів інформацію відповідно до наведеного зразку: 

4. Враховуючи, що всі учні 5 – 11 класів ліцею охоплені дистанційним навчанням, оцінки 

семестрового (ІІ семестр) та річного оцінювання в 5 - 11 класах всім вчителям виставити на 

29.05.2020.  

4.1. Оцінки семестрового (ІІ семестр) та річного оцінювання виставити у електронний 

журнал на 29.05.2020. 

4.2. Класним керівникам через наявні канали комунікації нагадати батькам учнів своїх 

класів про необхідність ознайомитись із результатами семестрового та річного оцінювання 

через електронний журнал. 



5. Забезпечити складання та доведення до відома учнів та батьків (через сайт ліцею та бесіди 

класів у Viber) графіку підсумкового оцінювання в синхронному режимі, виходячи із наступних 

вимог: 

5.1. На одну дату в одному класі (групі) може бути призначено МАКСИМУМ 2 

підсумкові роботи. 

5.2. На один тиждень в одному класі (групі) може бути призначено МАКСИМУМ 5 

підсумкових робіт. 

6. Всім вчителям, які планують проводити у травні підсумкові роботи за ІІ семестр/рік у 5 - 

11 класах у асинхронному режимі встановлювати час на виконання роботи не менш як 2 тижні (14 

календарних днів). 

7. В період з 30.05.2020 по 05.06.2020 всім вчителям здійснити корегування оцінок 

річного оцінювання (за потребою). В цей період заняття проводяться за чинним розкладом 

навчальних занять за потребою в корегуванні оцінок (30.05.2020 - розклад непарного тижня, 

01.06.2020-05.06.2020 розклад парного тижня). 

8. З 09.06.2020 по 12.06.2020 - для учнів 9 та 11 класів індивідуальні консультації (за 

потребою за погодженням учнями із відповідним вчителем). 

8.1. Для учнів 11 класів в червні 2020 року передбачити очні (при умові послаблення 

карантинних заходів) або дистанційні групові консультації з предметів, які обрані учнями для 

проходження ДПА у формі ЗНО. Групи по предметам навчальній частині сформувати до 

29.05.2020 (в залежності від чинних на той момент карантинних заходів).  

9. Здійснити у терміни, які будуть визначені органами державної влади та органами 

управління освітою: 

9.1. переведення учнів 5 – 10 класів до наступного класу та випуск учнів 11 класів 

відповідно до вимог  наказу МОНУ від 14.07.2015 №762  «Про затвердження Порядку 

переведення учнів (вихованців) закладу  загальної середньої освіти до наступного класу» (із 

змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 621 від 08.05.2019). 

9.2. Здійснити нагородження учнів 5 – 10 класів відповідно до вимог «Положення про 

похвальний лист «За високі досягнення у навчанні» та похвальну грамоту «За особливі 

досягнення у вивченні окремих предметів»», затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 11 грудня 2000 року № 579, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

19 грудня 2000 року за № 923/5144 зі змінами (наказ Міністерства освіти і науки України від 

17 березня 2008 року № 187 та  наказ МОНмолодьспорту  України від 07.02.2012 №115 ). 

9.3. Здійснити нагородження учнів 11 класів відповідно до вимог «Положення про 

похвальний лист «За високі досягнення у навчанні» та похвальну грамоту «За особливі 

досягнення у вивченні окремих предметів»», затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 11 грудня 2000 року № 579, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

19 грудня 2000 року за № 923/5144 зі змінами (наказ Міністерства освіти і науки України від 

17 березня 2008 року № 187 та  наказ МОНмолодьспорту  України від 07.02.2012 №115 ) та 

Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За 

досягнення у навчанні», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

17.03.2015 № 306, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31.03.2015 за № 354/26799. 

10. Класним керівникам 5 - 8, 10 класів оформити табелі успішності до  12.06.2020. 

Фотокопії (скан - копії) табелів надіслати особисто кожному учню електронною поштою, або 

через Viber, або через інший канал комунікації не пізніше 15.06.2020 

11. Класним керівникам 9-х класів до 08.06.2020, 10.00 підготувати відомості річних 

оцінок класів (за наданою Excel - формою) та надіслати заступнику директора з НВР            

Свету О. Н. для організації оформлення додатків до свідоцтв про здобуття базової середньої 

освіти. В класні журнали та у додатки до свідоцтв про здобуття базової середньої освіти в 

графи для внесення оцінок ДПА внести запис «звільнений»(«звільнена»). 

12. Заступнику директора з НВР Свету О. Н. спільно із класними керівниками 9-х 

класів Джафаровою А. І. (9А), Зубко І. В. (9Б), Зібровою С. М. (9В) здійснити до 15.06.2020 
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