
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

№ 1/9-420 від 05 серпня 2020 року 

Керівникам департаментів (управлінь) 
освіти і науки обласних та Київської 

міської державних адміністрацій 
Керівникам закладів загальної середньої освіти 

  

Щодо організації роботи закладів загальної 

середньої освіти у 2020/2021 навчальному році 
Шановні колеги! 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 641 «Про встановлення 

карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним 

поширенням гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 в 

залежності від епідемічної ситуації в регіоні або окремих адміністративно-територіальних 

одиницях встановлюється рівень епідемічної небезпеки поширення СОVID-19 («зелений», 

«жовтий», «помаранчевий» або «червоний» ). 

Рівень епідемічної небезпеки визначається рішенням Державної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 

У регіоні, щодо якого відсутнє рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій про встановлення рівня епідемічної небезпеки, застосовуються 

протиепідемічні, заходи, передбачені для «зеленого» рівня епідемічної небезпеки. 

2020/2021 навчальний рік у закладах загальної середньої освіти розпочнеться відповідно до 

особливостей епідеміологічної ситуації в конкретному регіоні або окремій адміністративно-
територіальній одиниці, а саме: 

1) «зелений», «жовтий» або «помаранчевий» рівень епідемічної небезпеки - відвідування закладів 

освіти здобувачами загальної середньої освіти дозволено в звичайному режимі; 

2) «червоний» рівень епідемічної небезпеки - відвідування закладів освіти здобувачами загальної 

середньої освіти заборонено, а отже, освітній процес забезпечується з використанням технологій 
дистанційного навчання. 

Рішення щодо особливостей організації освітнього процесу у закладах освіти в умовах «зеленого», 

«жовтого» або «помаранчевого» рівнів епідемічної небезпеки приймає педагогічна рада закладу 

освіти з урахуванням Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у 

закладах освіти в період карантину в зв'язку з поширенням короновірусної хвороби (СОVID-19), 

затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 30.07.2020 № 42. 

У рамках підготовки закладів загальної середньої освіти до початку навчальних занять 

Міністерство освіти і науки України підготувало Рекомендації щодо організації роботи закладів 
загальної середньої освіти. 

Просимо врахувати вищезазначені рекомендації у роботі та забезпечити створення безпечних 
умов організації освітнього процесу у 2020/2021 навчальному році. 

Додаток: на 3 арк. в 1 прим. 

 

 

 

http://ru.osvita.ua/legislation/other/75370/


Додаток до листа МОН 

від 05.08.2020 року № 1/9-420 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

щодо організації роботи закладів загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році 

Підготовчі заходи щодо відновлення освітнього процесу в закладах загальної середньої 

освіти 
Підготовка закладу освіти здійснюється з урахуванням протиепідемічних та профілактичних 
заходів, у тому числі: 

 завершення ремонтних та профілактичних робіт, здійснення прибирання усіх навчальних 

приміщень та прилеглої території закладу освіти (дезінфекція поверхонь, перевірка вікон щодо 

забезпечення наскрізного та кутового провітрювання; відкриття та дезінфікування жалюзійних 

решіток на отворах вентиляційної системи, фільтрів кондиціонерів тощо) (привертаємо увагу до 

неприпустимості залучення здобувачів освіти до проведення вищезазначених заходів); 

 створення умов для мінімізації ризику інфікування (наприклад, визначення приміщень для 

окремого зберігання верхнього одягу (взуття) для різних вікових груп учнів, працівників закладу 

освіти; встановлення бактерицидних ламп), збільшення вільного простору в навчальних 
приміщеннях (прибирання зайвих меблів, устаткування, килимів, м’яких іграшок тощо); 

 виокремлення та обладнання спеціального приміщення для тимчасового перебування учасників 

освітнього процесу у разі виявлення в них симптомів гострого респіраторного захворювання 

та/або підвищеної температури; 

 передбачення місць для дезінфекції рук, забезпечення наявності засобів дезінфекції та розміщення 

контейнерів з для використаних засобів індивідуального захисту тощо; впровадження заходів 

щодо застосовування практики соціального дистанціювання та уникнення скупчення, 

спрямованих на мінімізацію контактування з іншими особами (наприклад, відкриття декількох 

входів до приміщення, гнучкого графіку початку навчальних занять для різних категорій 

здобувачів освіти, використання розмітки на підлозі, що полегшує організацію двостороннього - 
руху коридорами, виокремлення зон переміщення для різних вікових категорій учнів тощо); 

 закріплення за класами певних навчальних кабінетів для мінімізації пересування учнів у 
приміщеннях закладу освіти; 

 організація питного режиму учасників освітнього процесу, зокрема із використанням 

індивідуального або одноразового посуду; 

 організація харчування здобувачів загальної середньої освіти відповідно до Тимчасових 

рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину в 

зв'язку з поширенням короновірусної хвороби (СОVID-19), затверджених постановою Головного 

державного санітарного лікаря України. 

Рекомендуємо розробити та затвердити рішенням педагогічної ради тимчасовий порядок 

організації освітнього процесу в закладі загальної середньої освіти в період карантину в зв'язку з 

поширенням короновірусної хвороби (СОVID-19). 

Особливості відвідування закладів загальної середньої освіти 
Працівники закладу та здобувачі освіти, їхні батьки або інші законні представники (далі - батьки) 

мають бути поінформовані про правила організації освітнього процесу, відвідування закладу 

освіти та перебування в ньому в умовах профілактики розповсюдження коронавірусної хвороби 
(СОVID-19). 

Також рекомендуємо надавати роз'яснення батькам здобувачів освіти щодо необхідності 

впровадження в закладі освіти обмежувальних заходів стосовно відвідування закладу освіти 

сторонніми особами. Спілкування педагогічних працівників із батьками радимо здійснювати 
переважно дистанційно за допомогою будь-яких засобів зв'язку. 

У закладі освіти рекомендуємо визначити особу, відповідальну за координацію проведення 

інформаційних заходів | з профілактики розповсюдження коронавірусної хвороби (СОVID-19), 
інших респіраторних захворювань. 



Проведення моніторингу стану здоров'я учнів і працівників закладу освіти має здійснюватися 

шляхом проведення медичним працівником закладу освіти (у разі його відсутності - іншим 

працівником, визначеним керівником закладу освіти) термометрії та опитування щодо 

самопочуття, а також організації регулярної комунікації з батьками учнів для з’ясування стану 
здоров'я учнів. 

Особливості організації освітнього процесу 
Відповідно до рекомендацій МОЗ, ВООЗ, медичних організацій інших країн пріоритетом 

організації освітнього процесу в закладах освіти є дотримання принципів соціального 

дистанціювання, правил гігієни, використання засобів індивідуального захисту та уникнення 

масових скупчень осіб. 

Тому організація освітнього процесу в закладі освіти забезпечується з урахуванням: 

 вимог соціального дистанціювання; 

 регулярного моніторингу та аналізу відвідування занять учнями з метою раннього виявлення 

збільшення захворюваності та інформування служби громадського здоров'я у випадку різкого 
збільшення; 

 дотримання нормативів наповнюваності класів та інших вимог законодавства про освіту. 

Рекомендуємо: 

 запровадити гнучку структуру навчального року, передбачивши можливість внесення змін до 

термінів проведення канікул, початку та завершення навчальних семестрів, з урахуванням 

епідеміологічної ситуації; 

 запропонувати батькам учнів, які належать до категорій, яким не рекомендовано перебування в 

закладах освіти (особам із хронічними легеневими хворобами; особам, які мають розлади імунної 

системи; особам із захворюванням на цукровий діабет тощо), продовжити навчання за формами 

здобуття освіти, що максимально відповідають потребам їхнього захисту та безпеки (наприклад, 
педагогічний патронаж, екстернатна, сімейна (домашня) або дистанційна форми здобуття освіти); 

 з метою забезпечення соціальної дистанції під час навчання використовувати великі приміщення 

(зокрема, актові зали, рекреації, коридори, адаптовані для потреб навчання), за сприятливих 

погодних умов забезпечувати проведення занять з окремих предметів на відкритому повітрі; 

проводити навчальні заняття з окремих предметів або в окремі навчальні дні у підгрупах, 

використовуючи технології змішаного навчання. 

На початку нового навчального року рекомендуємо виявити рівень опанування учнями 

навчального матеріалу, яким учні оволодівали під час карантинних обмежень самостійно або із 

використанням технологій дистанційного навчання, визначити необхідність організації 

повторення цього матеріалу, спланувати та організувати систематизацію та узагальнення 

навчального матеріалу, актуалізацію окремих тем, передбачити визначення диференційованих 

навчальних завдань з урахуванням рівня засвоєння попереднього матеріалу учнями тощо. 

Варто уникати організації видів діяльності, які вимагають безпосереднього фізичного контакту 

між учнями: рекомендуємо зменшити кількість комунікаційних вправ, уникати групових ігор, що 

передбачають тактильний контакт, проводити ранкові зустрічі із дотриманням соціальної 

дистанції, за можливості, на свіжому повітрі тощо. 

У разі організації роботи груп подовженого дня у закладах загальної середньої освіти та створення 

умов для здобуття позашкільної освіти (організації роботи гуртків, секцій, клубів, культурно-

освітніх, спортивно-оздоровчих, науково-пошукових об'єднань) на базі закладу освіти 

перебування в них учнів і педагогічних працівників забезпечується з дотриманням правил згідно з 

Тимчасовими рекомендаціями щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в 

період карантину в зв'язку з поширенням короновірусної хвороби (СОVID-19), затвердженими 
постановою Головного державного санітарного лікаря України, та цими Рекомендаціями. 

 


