
 

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ  

 

Н А К А З  

 

 12.05.2022   № 3 

 

Про організоване завершення  

2021/2022 навчального року в закладах  

професійної (професійно-технічної)  

освіти Херсонської області 

 

У зв’язку із воєнним станом в Україні та перебуванням Херсонської 

області в тимчасовій окупації внаслідок збройної агресії Російської Федерації, 

відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню 

освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», «Про внесення змін 

до деяких законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, 

надзвичайної ситуації' або надзвичайного стану», враховуючи листи 

Міністерства освіти і науки України від 07.04.2022 № 1/3952-22  «Про 

закінчення навчального року в закладах професійної (професійно-технічної) 

освіти», від 25 квітня 2022 року № 1/4437-22 «Про формування замовлення 

документів про освіту закладам професійної (професійно-технічної) освіти у 

зв`язку з воєнним станом та достроковим випуском», керуючись Положенням 

про управління освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації, з 

метою організованого завершення 2021/2022 навчального року в закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти Херсонської області 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Вважати 31 травня 2022 року днем закінчення освітнього процесу в 

закладах професійної (професійно-технічної) освіти Херсонської області. 

2. Керівникам закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

Херсонської області: 

1.1.  Забезпечити організоване завершення 2021/2022 навчального 

року в дистанційному форматі. 

1.2.  Внести відповідні зміни до графіку освітнього процесу, 

забезпечити виконання навчальних планів і програм за рахунок ущільнення 

навчального матеріалу. 

1.3.  Провести дострокову державну кваліфікаційну атестацію 

здобувачів освіти випускних груп з використанням дистанційних технологій. 

1.4.  Провести річне оцінювання навчальних досягнень учнів 
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невипускних груп у 2021/2022 навчальному році та вжити відповідних заходів 

щодо їх переведення на наступний курс.  

1.5.  Атестацію здобувачів освіти здійснити з урахуванням 

попередніх результатів виробничого навчання та виробничої практики й 

проміжного оцінювання роботодавцями рівня їх кваліфікації. 

1.6.  Ознайомити учасників освітнього процесу з форматом 

завершення 2021/2022 навчального року. 

3. Відділу вищої та професійної освіти довести цей наказ до відома 

керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти. 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 

управління Міхєєву О.В. 

 

 

 

Начальник управління                                                                    Тетяна ЮШКО 

 


