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У відповідь на Ваш запит повідомляємо таке.
Постановою 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) встановлено карантин на території України з 19 грудня 2020
р. до 28 лютого 2021 р. Таким чином, продовжено дію карантину, встановленого
постановами Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 “Про
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”, від 20 травня 2020 р., № 392
“Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2” та від 22 липня 2020 р. № 641 “Про встановлення карантину та
запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним
поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2”.
Відповідно до пункту 3 Постанови № 1236 з 00 годин 00 хвилин 8 січня 2021 р. до
00 годин 00 хвилин 25 січня 2021 р. на території України забороняється
відвідування закладів освіти незалежно від форми власності її здобувачами, крім
закладів дошкільної освіти та спеціальних закладів освіти.
Відповідно до частини 4 статті 10 Закону України «Про повну загальну середню
освіту» (далі – Закон), 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.
Тривалість канікул у закладах загальної середньої освіти протягом навчального
року не може бути меншою 30 календарних днів.
Згідно із Законом України «Про освіту» заклади освіти наділені автономією, що
полягає в їх самостійності, незалежності та відповідальності у прийнятті рішень
щодо академічних (освітніх), організаційних, фінансових, кадрових та інших
питань діяльності, що провадиться в порядку та межах, визначених законом.
Відповідно рішення про запровадження і терміни канікул заклад загальної
середньої освіти приймає самостійно, погоджуючи рішення із місцевими
органами управління освіти на відповідній території.
Міністерство освіти і науки України надіслало рекомендаційний лист № 1/9-692
від 15 грудня 2020 року щодо запровадження невідкладних заходів,
спрямованих на належну організацію освітнього процесу у закладах загальної
середньої освіти у дистанційній формі.
Механізм забезпечення здобуття повної загальної середньої освіти за
дистанційною формою, а також використання технологій дистанційного
навчання під час організації здобуття освіти за різними формами в закладах
освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, визначено
Положенням про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти,
затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 08.09.2020 №
1115, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 вересня 2020 року за №
941/35224 (далі – Положення).
Положенням визначено, що технології дистанційного навчання дозволяють
продовжувати освітній процес під час карантину та інших надзвичайних обставин
(без переведення учнів на дистанційну форму).
Положення передбачає, що обов’язково мають враховуватися інтереси учнів під
час дистанційного навчання: організація освітнього процесу має забезпечувати
регулярну та змістовну взаємодію вчителів з учнями; під час дистанційного

навчання мають створюватися умови для забезпечення повноцінної участі в
освітньому процесі осіб з особливими освітніми потребами з обов’язковим
урахуванням індивідуальної програми розвитку; заклад освіти забезпечує
регулярне відстеження результатів навчання учнів, а також за потреби надання
їм підтримки в освітньому процесі; для учнів, які не можуть взяти участь у
синхронному режимі взаємодії з поважних причин, заклад освіти забезпечує
використання інших засобів комунікації, доступних для учнів – телефонного,
поштового зв'язку тощо.
Згідно з частиною четвертою статті 38 Закону України «Про повну загальну
середню освіту» організація освітнього процесу та діяльності закладу загальної
середньої освіти належать до повноважень його керівника.
11 грудня Міністерство освіти та науки України спільно з Українським інститутом
розвитку освіти та Міністерством цифрової трансформації України з метою
забезпечення рівного доступу до якісної шкільної освіти учнів 5-11 класів
запустили платформу для дистанційного та змішаного навчання «Всеукраїнська
школа онлайн».
Всеукраїнська школа онлайн – це сучасний онлайн-ресурс для змішаного та
дистанційного навчання учнів середньої та старшої школи з матеріалами, що
пройшли експертизу та відповідають державним освітнім стандартам. ВШО
забезпечує учнів відеопоясненнями, конспектом, тестами та можливістю
відслідковувати свій навчальний прогрес. А вчителів – необхідними
методичними рекомендаціями та прикладами застосування сучасних освітніх
технологій. Наразі контент платформи розрахований на два тижні навчання
відповідно до календарного плану, та щотижня він буде доповнюватися.
Функціонал платформи буде постійно вдосконалюватися та розширюватися.
Платформа «Всеукраїнська школа онлайн» покликана стати незамінним
інструментом і при звичайному режимі навчання. Діти зможуть користуватися
платформою не тільки під час карантину, а й для ознайомлення з темою, яку
пропустили в школі через хворобу або з інших причин.
Платформа надає доступ до навчального контенту українською мовою для дітей
та вчителів, які проживають на тимчасово окупованих територіях України. А
також для дітей, які з різних причин перебувають за кордоном та хочуть
навчатися за українською державною програмою.
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