
 
УКРАЇНА 
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03.11.2020 №01-31/2891                  На № ____________від ___________    

 

Керівникам органів управління освітою 

райдержадміністрацій, міської ради, 

об’єднаних територіальних громад 
 

Керівникам закладів загальної  

середньої  освіти обласного 

підпорядкування 

 

Щодо організації  

дистанційного навчання 

 

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 02.11.2020 

№1/9-609 щодо організації дистанційного навчання Департамент освіти і науки 

обласної державної адміністрації  інформує, що 16 жовтня 2020 року набрало 

чинності Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної 

середньої освіти, затверджене наказом МОН від 08 вересня 2020 року №1115, 

зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28 вересня 2020 року за 

№941/35224 (далі – Положення), що додається. 

   Відповідно до пунктів 6, 11, 12 розділу І, пунктів 3, 5 розділу IV 

Положення заклад освіти в рамках власної автономії має можливість: 

- визначати в освітній(іх) програмі(ах) закладу освіти форми організації 

освітнього процесу для забезпечення дистанційного навчання (навчальні 

заняття, консультації, вебінари тощо); 

- обирати (схвалювати педагогічною радою закладу освіти) конкретні 

електронні освітні платформи, онлайн сервіси та інструменти, за допомогою 

яких організовується освітній процес під час дистанційного навчання. Водночас 

педагогічні працівники обирають форми, методи і засоби дистанційного 

навчання, а також визначають доцільність проведення конкретного навчального 

заняття в синхронному або асинхронному режимі. Такі дії педагогічних 

працівників не потребують погодження/схвалення; 

-  використовувати електронні освітні ресурси, створені педагогічними 

працівниками закладу освіти, а у разі використання інших електронних освітніх 

ресурсів – забезпечувати їх перевірку  щодо відповідності  державним 
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стандартам освіти, типовим і модельним навчальним програмам, іншим 

вимогам у сфері загальної середньої освіти; 

- використовувати електронний розклад занять, електронний класний 

журнал/щоденник; 

- здійснювати моніторинг і контроль якості дистанційного навчання в 

закладі освіти. 

При цьому заклад освіти має діяти в інтересах дитини, зокрема 

відповідно до пунктів 7, 9, 10 розділу І Положення: 

- організовувати дистанційне навчання для учнів, які не мають медичних 

протипоказань до занять із комп’ютерною технікою. Якщо заклад освіти 

організовує дистанційне навчання в умовах карантину або інших надзвичайних 

обставин, доцільно погодити з батьками учня, який має відповідні 

протипоказання, форми взаємодії педагогічних працівників із ним і засоби 

навчання, що можуть використовуватися; 

- дотримуватися санітарних правил і норм щодо формування розкладу 

навчальних занять, вправ для очей та постави, безперервної тривалості 

навчальної діяльності із технічними засобами навчання; 

- створювати умови для забезпечення повноцінної участі в освітньому 

процесі осіб з особливими освітніми потребами з обов’язковим урахуванням 

індивідуальної програми розвитку; 

- використовувати доступні засоби комунікації для учнів, які не можуть 

взяти участь у синхронному режимі взаємодії з поважних причин; 

- дотримуватися вимог щодо захисту персональних даних учасників 

освітнього процесу в електронному освітньому середовищі. 

Організація дистанційного навчання  не потребує розроблення та 

затвердження окремих освітніх і навчальних програм із навчальних предметів 

(інтегрованих курсів). 

У класному журналі необхідно зазначити режим проведення 

(синхронний, асинхронний) конкретного навчального заняття. Відмітка про 

відсутність учня може робитися лише під час навчального заняття в 

синхронному режимі. 

Варто зазначити, що наразі законодавством не визначено особливостей 

оплати праці педагогічних працівників, які організовують дистанційне 

навчання. Водночас при організації дистанційного навчання зберігаються 

доплати за перевірку навчальних робіт учнів, роботу в інклюзивних класах 

(групах), надбавки за складність, напруженість у роботі, за розширення зони 

обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт, інші доплати і 

надбавки відповідно до законодавства. 

З метою дотримання прав педагогічних працівників дистанційне навчання 

має організовуватися в межах їхнього робочого часу, з урахуванням режиму 

роботи закладу освіти. Робочий час педагогічного працівника включає час, 

необхідний для виконання ним навчальної, виховної, методичної, 

організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності, передбаченої трудовим 

договором та/або посадовою інструкцією. 



При організації дистанційної форми здобуття освіти (як окремої форми) 

слід брати до уваги, що: 

- дистанційна форма здобуття може організовуватися будь-якими 

закладами освіти, що мають ліцензію на певний рівень повної загальної 

середньої освіти (законодавством не передбачено видання окремої ліцензії на 

дистанційну або іншу форму здобуття освіти), а також незалежно від території 

обслуговування; 

- заклад освіти має оприлюднити на своєму вебсайті  інформацію про 

можливість забезпечення ним здобуття освіти за дистанційною формою; 

- має бути створено клас(и) з дистанційною формою здобуття освіти 

(наповнюваність класів визначається відповідно до частини другої статті 12 

Закону України «Про повну загальну середню освіту»); 

- зарахування (переведення) на дистанційну форму потребує наявності 

заяви повнолітнього учня або одного з батьків (вибір такої форми є 

добровільним). Заяву може бути подано дистанційно, зокрема електронною 

поштою. 

Зауважуємо, що карантин та інші надзвичайні обставини, що тимчасово 

унеможливлюють відвідування закладів освіти, не потребують переведення 

учнів на дистанційну форму. Освітній процес може продовжуватися з 

використанням технологій дистанційного навчання на денній або іншій формі 

здобуття освіти, на яку учнів зараховано. 

Просимо довести зазначену інформацію до керівників та педагогічних 

працівників закладів загальної середньої освіти області. 

 

Додаток: на 9 арк., в 1 прим. 

 

 

Директор Департаменту                        Людвига ЦУРКАН 

 

 
Юлія Дячук 55 18 16 

   

  


