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освirи i науки обласних, КиiЪськоi
MicbKoi держ€lвних адмiнiстрацiй

Керiвникаru заклqдiв загальноi
середньоi освiти

Щодо органiзшlii дистанцiйного
навчzlнЕя в закJIа,дФ( загагrьноi
середньоi освiти пiд час KapaHTIrHy

Вцповiдно до JIиста MiHicTepcTBa освiпл i науки Украiни (далi * МОН) вiл
11.03.2020 лэ ll9-|54 рекоменДоваIIо розробити зФ(оди щодо забезпечення
проведеНня пiД час караНтинУ навчапьних заIIять за допомогою дистанцiйних
технологiй.

Згцно з ПоложеннrIм про дистанцiйне навчання, затвердхеним нака*}ом
моН вiд 25.04.20L3 }lb 46б, зареестрованим в MiHicTepcTBi юстицii УlgаТни
30 квiтня 2013 р. за Ns 703123235 (даlli * Положення), дистанцiйне навчаrrня
реалiзовуеться шJuD(ом :

- застосрання дистшrцiйноi форми як okpeMoi форми навчанЕя;
- використаIIн.я техпологiй дистаrrцiйного Еавчання дJIя забезпечення

нtлвчslння в рiзних формах.
На ПiДСТаЗi ПУнкry 4.2 ПоложеннrI пй час караЕтпшу закJIади освiти, якi

забезпе,туlоть навчання за денною, вечiрнъою' заочною, мережевою, а також
iНДИВiДУаГlЬНИми формами здобуття освiти, мох(уть оргаrriзувати освiтнiй процес
(навчапьнi заrrяття, консультацii тощо) з впкористашням техпологiй
дпстаrrцiйrrогО навчанЕЯ, Прu цьомУ вiOсуmнЯ необхidнiсmь перевеdення учнiв
(вuхованцiв) на d:uсmанцiйну форrу зdобуmtпя освitпu.

ВОДНОЧаС слiд браш до уваги, що використання техIIопогiй дистанцiйного
навчаIIня мае здiйснюватися з дотриманням таких умов:

ПеРелiК предметiв чи тем навчЕlJIьних програм, видiв навчальних занять, якi
ЗДЙснюються за технологiями дистаrrцiйного навчшIня, визначаються заIшадом
оСВiти За погодхенням iз заr<онними представникалI\{и rшя (вихованця) - пунIсг
4.3 ПоложенЕя;
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рiшення щодо використаIIня технологiй дистанцiйного навчання в

ocBi1gboцy процесi приймаЙся педагОгiщlою Р4дою закJIаду освiти - пункт 2.10

Положення;
наявностi системотехнiчного забезпечення, визначеного пунктом 5.3

Положення, зокрема це:

- апаратнi засоби (персональнi комп'ютерио мережеве обладнання,

джерела безперебйного хивлення, серверио облqднатrня д.iIя вiдеоконференц-

зв'язку тощо), що забезпе.гуlоть розроблення i використання веб-ресурсiв

нtлвчtлльного призначення, управлiння ocBiTHiM процесОМ Та НеОбХiДНi ВИДИ

навчапъноi взаемодiI мiж aуЪ'.*rurи дистанцiйного навчaшня у синхронному i
асинхронному режимtлхi

- iнформшIiйно-коrчгрriкацiЙне забезпечення iз пропускною здатнiстю

каналiв, що- н4дае BciM Ъуб'ектам дистаrrцiйного навчання зtlкJIаду освiти

цiлодобовий досryп до веб-ресурсiв i веб-сервiсiв для реагriзаrlii освiтнього

процесу у синхронному та асинхронному режимах;
- програI\{не забеЗпеченЕЯ загальноГо та спецiаJIьного призначення (у тому

числi д* оЪiб з особшrвими потребами), яке мае бут" пiцензiйним або

побудованим на програмних продуктах з вiдкритими код.lI\ли;

* веб-реСурсИ навччшБниХ дисциплiН (програм), щО необхiднi дJlя

забезпечення дистанцiйного навчшIЕя.
Використання концретних веб-ресурсiв (платформ дистанцiйного

Еавчання, онлайн-курсiв, вiдео-урокiв тощо) злiйснюеться закJIаДаМи оСвiти З

ураqrвшIням ik шtадемiчноi та органiзадйноi aBToHoMii (частина третя сТаТГi 2,

частина перша статгi 23 Закону Уцраiни оПро ocBiry>). KpiM того, пеДаГОгiчнi

пршIiвники мають право на аrсqдемiчну свободу, вкJIючаючи свободу
викJIадання, свободу вiд втрrIшня в педагогiчну, Еауково-педагогiчнУ Та

IrayкoBy дiяльнiсть, вiльний вибiр форr, методiв i засобiв н:вчаннял ЩО

вiдповiдають ocBiTHiй програrrлi (часшна перша статгi 54 Заrсону Украiни пПро
ocBiry>).

Вiдповiдно до пункту 5.3 Положення для забезпечеЕня дистаrrцiйного
навчаЕня закJIад освiти може створювати власнi веб-ресурси або

викориотов)rвати iншi веб-рсс)aрси, що пiдлягilють перевiрчi у цьому закладi
освiти.

Привертаемо рагу до того, що наJIежна органiзацiя навчанпя за

дпстанцiйною формою (як окремою формою здобуття освiтш) потребуе

дотримання )д,tов, визначених пункт€лI\,lп2.2,2.4,5.2 Положення, а cal\лe:

створення класiв, груп з дистаrrцiйною формою навчання;
переведення (зара<увшrня) на дистаIIцiйну форму навчшIня за письМовою

заявою повнолiтrrьоi особи таlабо батькiв (одного iз батькЬ) або законного
предст.lвника неповнолiтньоТ особи;

HMBHicTb визначеного законодавством перепiку пiдстав дJIя переведенЕя
(зарахування) на дистанцiйну форму навчання;



наявнlсть вцповцного рlшення педагогl!шоl ради зtlкJIаду освlти,
погодженого з органом управлiння освiтою у сферi управлiння якого перебувае

наявнiсть вiдповiдного рiшення освiти,

вiдповiдний заклад освiти (для та державних i комунtшьних закладiв освiти);
наявнiсть кадрового i системотехпiчпого забезпечення, визначеного

роздiлом V ПоложеЕня;
Пiдвищення педагогiчними працiвникаJ\{и заклqдiв освiти, в яких

органiзована дистаIIцiйна форма навч€tння, своеi квалiфiкаIlii щодо органiзаrдii та
володiння техIIологiями дистаrrцiйного навчання.

Заступник MiHicTpa Любомира МАН/{ЗIЙ
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