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Керівникам закладів загальної 
середньої освіти

Про окремі питання організації 
освітнього процесу під час 
впровадження заходів із запобігання 
поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби 
C0VID-19

Шановні колеги!

Привертаємо Вашу увагу, що змінами до постанови Кабінету Міністрів 
України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження 
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2» (далі -  Постанова № 1236), затвердженими 
постановою КМУ від 22 вересня 2021 року № 981 «Про внесення змін до деяких 
актів Кабінету Міністрів України», режим карантину продовжено до 31 грудня 
2021 року.

З 23 вересня 2021 року вся територія країни знаходиться в зоні з «жовтим» 
рівнем епідемічної небезпеки, де встановлено обмежувальні протиепідемічні 
заходи щодо заборони відвідування закладів загальної середньої освіти учнями 
5-11 (12) класів, якщо в цих закладах менш як 80 відсотків працівників 
вакциновано від коронавірусної хвороби COVID-19.

У зоні з «жовтим» рівнем епідемічної небезпеки забороняється також 
відвідування закладів освіти здобувачами освіти у разі, коли на самоізоляції 
через контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-19 перебуває більш 
як 50 відсотків здобувачів освіти та персоналу закладу освіти, а також 
проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за участю 
здобувачів освіти з більше ніж однієї групи (класу) та за присутності глядачів 
(відвідувачів). міністерство освіти і науки України
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На території регіонів, в яких установлений «червоний» рівень 
епідемічної небезпеки, забороняється відвідування закладів освіти здобуваними 
освіти, крім здобувачів дошкільної освіти, учнів спеціальних закладів освіти та 
1-4 класів закладів загальної середньої освіти, а також, крім закладів освіти, усі 
працівники яких мають документ, що підтверджує отримання повного курсу 
вакцинації; чи міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат, 
що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини 
або двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені 
Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для 
використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування 
методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної 
хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного 
вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка 
Порталу Дія (Дія).

Крім того, слід неухильно дотримуватися Протиепідемічних заходів у 
закладах освіти на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної 
хвороби (COVID-19), затверджених постановою головного державного 
санітарного лікаря України від 06 вересня 2021 року № 10. Основні вимоги до 
заходів щодо протидії поширення передачі небезпечної інфекції залишилися 
незмінними, зокрема стосовно:

проведення систематичного моніторингу та аналізу відвідування занять 
здобувачами освіти з метою раннього виявлення збільшення захворюваності;

забезпечення соціальної дистанції між учасниками освітнього процесу, 
мінімізації переміщення здобувачів освіти та комунікації між ними у закладі 
освіти, організації освітнього процесу на відкритому повітрі у разі сприятливих 
погодних умов, використання для навчання великих приміщень;

встановлення санітарно-дезінфекційного режиму приміщень, створення 
необхідних умов для дотримання правил особистої гігієни (обробка рук тощо);

своєчасного ізолювання учасників освітнього процесу з ознаками гострої 
респіраторної хвороби тощо.

Керівник та медичний персонал закладу освіти, або відповідальна особа, 
яка пройшла відповідний інструктаж та призначена наказом керівника закладу, 
мають здійснювати щоденний контроль за виконанням належних 
протиепідемічних заходів. Важливе значення серед зазначених заходів має 
роз'яснювальна робота серед учасників освітнього процесу, зокрема щодо 
індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлення симптомів 
коронавірусної хвороби, а також інформування з питань вакцинації, 
профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань, протидії їх 
поширенню.

Працівники закладу в процесі взаємоспілкування поміж собою мають 
використовувати засоби індивідуального захисту (респіратори або захисні 
маски, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлені самостійно, 
багаторазові захисні щитки).
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Якщо учні 1-4 класів можуть пересуватися приміщеннями закладу освіти 
без використання засобів індивідуального захисту, то для здобувачів освіти 
(5-11 (12)-х класів), які старші 12 років, використання таких засобів захисту є 
обов’язковим.

Проведення культурних, спортивних, розважальних, соціальних, 
релігійних, рекламних, наукових, освітніх, професійних тематичних та інших 
заходів здійснюється відповідно до вимог, встановлених Кабінетом Міністрів 
України.

Статтею 10 Закону України «Про повну загальну середню освіту» 
встановлено, що структура і тривалість навчального року, навчального тижня, 
навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього 
процесу визначаються педагогічною радою закладу освіти у межах часу, 
передбаченого освітньою програмою, відповідно до обсягу навчального 
навантаження, встановленого відповідним навчальним планом, та з урахуванням 
вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку 
дітей, особливостей регіону тощо. Таким чином, педагогічною радою закладу 
може бути прийнято рішенням щодо організації дистанційного навчання.

Рекомендуємо керівникам закладів загальної середньої освіти завчасно 
передбачити варіанти організації освітнього процесу з використанням 
технологій дистанційного навчання у період перебування регіону у «жовтій» 
(«помаранчевій») та «червоній» зонах.

У випадку карантину та інших надзвичайних обставин, що тимчасово 
унеможливлюють відвідування закладів освіти, освітній процес може 
продовжуватися з використанням технологій дистанційного навчання на денній 
або іншій формі здобуття освіти, на яку учнів зараховано.

Порядок організації освітнього процесу під час дистанційного навчання 
визначається Положенням про дистанційну форму здобуття повної загальної 
середньої освіти (далі -  Положення), затвердженим наказом МОН від 08 вересня 
2020 року № 1115, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.09.2020 за 
№ 941/35224. Роз’яснення щодо застосування Положення надано листом МОН 
від 02 листопада 2020 року № 1/9-609, що розміщено за посиланням 
https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-distancijnogo-navchamiva.

Відповідно до Положення, педагогічна рада може схвалити використання 
конкретних інформаційно-телекомунікаційних систем (електронних освітніх 
платформ), комунікаційних онлайн сервісів та інструментів, за допомогою яких 
організовується освітній процес під час дистанційного навчання. Разом з тим, 
педагогічні працівники самостійно визначають режим (синхронний або 
асинхронний) проведення окремих навчальних занять. При цьому не менше ЗО 
відсотків навчального часу, передбаченого освітньою програмою закладу освіти, 
має організовуватися в синхронному режимі (решта навчального часу 
організовується в асинхронному режимі). Керівник закладу освіти забезпечує 
організацію освітнього процесу під час дистанційного навчання та здійснення
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контролю за виконанням освітніх програм. Спосіб організації такого контролю 
схвалюється педагогічною радою закладу освіти.

Таким чином, організація освітнього процесу з використанням технологій 
дистанційного навчання має забезпечувати безпечні, нешкідливі та здорові 
умови здобуття освіти, виконання освітньої програми закладу освіти відповідно 
до державних стандартів освіти, але не повинна призводити до перевантаження 
учнів. Слід врахувати, що Санітарним регламентом для закладів загальної 
середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України 
від 25.09.2020 № 2205, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
10.11.2020 за № 1111/35394, визначено, що тривалість виконання завдань для 
самопідготовки учнів у позанавчальний час не рекомендується більше 1 години 
у 3-5 класах та 1,5 години у 6-9 класах, 2 години - у 10-11(12) класах. Учням 1-2 
класів домашнє завдання не задається.

Оцінювання результатів навчання учнів може здійснюватися очно або 
дистанційно за допомогою інформаційно-комунікаційних (цифрових) 
технологій.

Крім того, важливим є дотримання санітарно-гігієнічних вимог, зокрема 
щодо обсягу та форм подання навчального матеріалу, завдань для самоперевірки 
та оцінювання, а також недопущення перевантаження за часом під час роботи за 
комп’ютером тощо.

Загальна ситуація із поширенням захворюваності на COVID-19, зміна 
режиму організації освітнього процесу, впровадження нових форм навчання 
впливає на психічне здоров’я учнів, отже, вони потребують максимальної 
психосоціальної підтримки з боку педагогічних працівників (учителів, 
асистентів вчителів, практичних психологів, соціальних педагогів), батьків (осіб, 
які їх замінюють).

Забезпечення якісної освіти є загальною справою всіх учасників освітнього 
процесу та органів управління освітою.

З повагою 

Міністр Сергій ШКАРЛЕТ

Хоменко, 481 47 62


