
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ  

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ «ГРАНІ» 

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

 

НАКАЗ 

від 26 квітня 2022 р.                         м. Запоріжжя                                             №       /1 

 

Про завершення 2021/2022 навчального року 

 

Керуючись Законом України «Про правовий режим воєнного стану», 

указами Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного 

стану в Україні», від 24.02.2022 « 68/2022 «Про утворення військових 

адміністрацій», наказом Міністерства освіти і науки України (далі – Міністерство) 

від 28.03.2022 № 274 «Про деякі питання організації здобуття загальної середньої 

освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні», листами  

Міністерства від 06.03.222 № 1/3371-22 Про організацію освітнього процесу» та від 

07.03.2022 № 1/3378-22 «Про практику застосування трудового законодавства у 

галузі освіти і науки під час дії правового режиму воєнного стану», враховуючи 

розпорядження голови Запорізької обласної військової адміністрації від 22.04.2022 

№ 196 «Про завершення 2021/2022 навчального року в закладах освіти Запорізької 

області», наказу департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної 

адміністрації від 25.04.2022 року № 174 «Про завершення 2021/2022 навчального 

року в закладах освіти Запорізької області», з метою забезпечення максимально 

можливої безпеки учасників освітнього процесу 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Заступнику директора з НВР Арутюняну В.Е.: 

1.1 Завершити 2021/2022 навчальний рік виключно за дистанційною 

формою навчання з використанням доступних технічних можливостей та з 

урахуванням безпекової ситуації на території у терміни, визначені структурою 

навчального року (тобто до 31.05.2022 року) для гуртків, які територіально 

працюють у м. Запоріжжі; 

1.2 Оголосити завершення 2021/2022 навчального року для гуртків, що 

працюють у філіях на території Бердянського, Василівського, Мелітопільського, 

Пологівського районів 02.05.2022 року з метою збереження життя і здоров’я 

учасників освітнього процесу та з урахуванням обмежених можливостей для 

організації освітнього процесу на тимчасово окупованих територіях; 

1.3 Організувати проведення педагогічної ради на 30.05.2022 року (з 

урахуванням безпекової ситуації на території). 



2. Завідувачам відділів Смирновій А.В., Люльченко І.П., Зайченко О.В., 

Тамкович І.О., Матвієнко К.І. взяти під особистий контроль: 

2.1 Заповнення навчальної документації керівниками гуртків; 

2.2 Пiдготовку, вiдповiдно до вимог, адаптованих навчальних програм та 

рецензiй до них (пiдпiсанi); 

2.3 Підготувати річні звіти про роботу відділів до 20 травня 2022 року. 

Надати їх в електронному вигляді Завідувачу відділом методичним Бондаренко 

О.Б. на електронну адресу borisovna1508@gmail.com для узагальнення. 

3. Завідувачу відділом методичним Бондаренко О.Б. підготувати 

загальний звіт щодо роботи відділів у 2021/2022 навчальному році до 10.06.2022 

року. 

4. Методистам відділів пiдготувати, вiдповiдно до вимог, адаптованi 

програми та по 2 рецензii до них (пiдпiсанi) та надіслати на електронну пошту 

Комисi I.В. (irinakomisa@ukr.net) для перевірки до 10 травня. 

5. Керівникам гуртків, розташованих у м. Запоріжжя: 

5.1 Закінчити 2021/2022 навчальний рік у терміни, визначені структурою 

навчального року (тобто до 31.05.2022 року) виключно за дистанційною формою 

навчання з використанням доступних технічних можливостей та з урахуванням 

безпекової ситуації на території; 

5.2 Забезпечити виконання навчальних програм та навчального плану за 

рахунок ущільнення навчального матеріалу, організації самостійної навчальної 

діяльності вихованців/учнів, додаткових консультацій з використанням технологій 

дистанційного навчання тощо та внести відповідні зміни до календарно-

тематичного планування. 

6. Керівникам гуртків, що працюють у філіях на тимчасово окупованих 

територіях Бердянського, Василівського, Мелітопільського, Пологівського районів: 

6.1 Закінчити 2021/2022 навчальний рік 02.05.2022 року; 

6.2 Забезпечити виконання навчальних програм, не виконаних у повному 

обсязі у 2021/2022 навчальному році, шляхом ущільнення навчального матеріалу 

при складанні календарно-тематичного планування у 2022/2023 навчальному році. 

7. Бухгалтерії закладу забезпечити оплату праці працівників в умовах 

правового режиму воєнного стану відповідно до чинного законодавства. 

8. Культорганізатору Еделю М.Г. розмістити даний наказ та наказ 

Міністерства освіти і науки України від 01 квітня 2022 року № 290 «Про 

затвердження методичних рекомендацій щодо окремих питань завершення 

2021/2022 навчального року на сайті закладу в розділі «Навчальна робота». 

9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Директор                   _____________________             Сергій БОГДАНОВ 

 
Бондаренко О.Б. 
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