
Батьківські збори. 06.04.2022 р. 

1. Про стан відвідування онлайн-уроків. 

2. Про проведення ЗНО-2022 та вступної кампанії 2022 р. 

3. Про порядок завершення навчального року. 

4. Про отримання характеристик, інших документів (звертатися класних 

керівників та вихователів). 

5. Про проведення набору 2022 р. 

1. 

     З 14.03.2022 р. здійснюється дистанційне навчання. Скоріш за все воно 

буде тривати до закінчення навчального року. 

     Уроки організовано за основним розкладом – з 08.30 – 15.15 год. 

     Із доповідей та звітів вчителів-предметників, класних керівників та 

вихователів про відвідування онлайн-уроків складається наступна картина: 

- По 10-му класу – 10-12 ліцеїстів з 23. 

- По 11-А класу – 10-15 ліцеїстів з 26. 

- По 11-Б класу – 10-15 ліцеїстів з 30. 

     Основні завдання: 

1. Враховуючи теперішній стан речей основне завдання ліцеїстів та батьків – 

це самостійна робота вдома, в першу чергу по предметам, які виносяться на 

ЗНО (українська мова, математика, історія України). 

2. Контроль батьків за навчанням дітей і максимум залучення до проведення 

онлайн уроків. 

3. Контроль за виконанням домашніх завдань, які надають вчителі-

предметники крім проведення відео уроків для того, щоб вчителі могли 

оцінити ліцеїстів за певну тему та здійснити річне оцінювання. 

2. 

ЗНО: 

- Відповідно до Закону України від 24.03.2022 р. № 2157-IX “Про 

внесення змін до деяких законів України у сфері освіти” здобувачі 

освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 



2021/2022 навчальному році, звільняються від проходження державної 

підсумкової атестації". 

- ЗНО відбудеться, але в спрощеному варіанті. 

- Для вступників розроблять національний мультипредметний тест 

з трьох предметів: 

української мови,  

математики, 

історії України. 

- Завдань з української літератури не буде. 

- Загалом учасники ЗНО повинні виконати 60 завдань за 80 хвилин. 

- ЗНО буде проведено стаціонарно. 

- Враховуючи воєнний стан в країні і високу ймовірність повітряних 

тривог у різних регіонах, тестування не буде проводитися в один день і 

в один час. 

- Майбутні вступники матимуть на проходження тесту мінімум 10 днів 

(без урахуванням можливої додаткової сесії). 

- Щоразу варіанти завдань будуть різними, аби забезпечити прозорість 

результатів. 

- Орієнтовно тестування буде відбуватися у липні місяці. 

Вступна кампанія 2022 р.: 

- За словами Сергія Бабака, загалом цього року механізм вступу до 

закладів вищої освіти такий самий, як і в минулих роках. Єдина 

відмінність – тепер сертифікатів про проходження ЗНО буде не чотири, 

а один. 

- Також абітурієнти для вступу мають подавати мотиваційний лист – 

документ, у якому пояснюють причини, з яких вважають себе 

найкращими кандидатами для вступу на відповідну навчальну 

програму конкретного університету. 

- Зазвичай такий лист має мінімальну вагу і потрібен лише для того, щоб 

надати перевагу умовно одному з двох вступників, які набрали 

однакову кількість балів ЗНО. Раніше такі збіги були рідкісним 

явищем, але не цього року. 

- При вступі в умовах війни мотиваційний лист матиме дещо вищу 

цінність, адже випускники здаватимуть не чотири предмети, а один. 



Отже, ймовірність того, що кількість вступників з однаковими балами 

зросте – вища, пояснює Сергій Бабак. 

3. 

2021/2022 н.р. буде завершено 27 травня. 

Видача документів про освіту буде здійснюватися з їх надходженням. 

4. 

Ліцеїсти, яким потрібні якісь документи чи довідки від ліцею можуть 

приходити та отримувати, попередньо узгодивши з класним керівником та 

вихователем. 

5. 

У 2022 р. ліцей буде здійснювати набір учнів на навчання. 


