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закладiв загальноi
середньоi освiти Bcix типiв
та форм власностi
Керiвник€lN,I

Шановнi керiвники!

НаДаемо дJIя опрацювання та дотримання в органiзацii дистанцiйного
наВчання лист MiHicTepcTBct освiти i науки УкраiЪи вiд 02.11 .2020 J\b 1/9-609 <Щодо
органiзацii дистанцiйного навчання>(додаеться).
Просимо опрацювати даний лист до 05.11.2020 року у педагогiчних
колектив€lх, довести його ocнroBHi положення до вiдома yrHiB та ix батькiв, розмiстити
на сайтах Ваших закладiв.

З поваюю
.Щиректор департаменту освiти
Заступник директора департап{ент]/
.Л. Кошевич

ермакова О.О.

В.В.Арендарчук
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Щодо *рганiзшliТ днстаNцift шоrg н;lвчаýýs
Шановнi коý*ж!

У зв'язку з набранкrн

чжнýФý?i

lS жовжя ?ýЗS рOку Положення прý

дистаrrцifiну форму епобртх ýовнФТ ýrý}ъý*i *epBшrboi o*ýiж, з&твердх{ýýим
нак&}ои МОН вiд 08 вЁр*сЕ, ?0?0 роху
l l l ý, зщстроýýý}rм в MiHicTrycTBi
rостицii YKpahrH 28 верескя 20?ý рху ýý JЧЬ 941lЗý}24 {джi * Пgлож*ýýf,}i
МОН кад*ý рекоrdвнднrii заклqýЁи заrаJIьýоt сry*лныri ocBi::r {даgi * закпýдý
ocBiTH) щодо орппкiзаlrii ocBiшrbopo fiрФцФву ýц ýаý дtýтшщi*ного ý8вч8ýня.
Вiдrrовiдrrо до цьOrо Положоккя в рýý{кех opжHiМi' диьтахцiýýогс
навчаllнý можý здiftgнюэатlrся:

ý

-

забезпечення rлобуrтя попэrоI заrа;rькоf середньоi ocBiTlt з&
дистанцiйною фрмою {пс 0кремою формою злобуrтя oEBiTH);
* викорЕýтанхя тЁхýологifi дшстанцýноrо ý8ýчшlнý пiд qае пргаlriзаrii
злобуrтя повноТ заrа,rьноi серлньоi оgвiти за рiзнltмн фрмаrrИ {ОЧНоtВ
(денноюо всчiршою}, з&оtfitФю} }дЁFкGЕою, екстýрrr8тною} еiМе*НОЮ
(доrдаlrrньою), педаrФriжм шеrронаJкем), у тому чпsrti пiд час кар8нтЕку та

iшших надзвнчаýrrпс о6ýrаýнн.
В yMoBalt рфорqваrrня сшстЕ}fiж KriTlt, щФ ýytiOBJIKж внкорIlýТаНýЯ
ýових пiдходiв д0 розпадiлу ýýBýýBEJxýýb Mi:K ýшrпаýаýd o*BiTH Та ТХ
засновннка}.lн, форщваншя снЁтýмý пryпisрсъкнх BiдHoc*rx yracHxKiB
освiпrьоrо rроцý€у, & такOхс } ура}цrвеIIн*}{ оgобJжвоsтý* органiзачii
диgтапцiЙжOгС }r&ýtнякЯ (в умоваlt вiддан*нО*тi pa*KHKiB оgвiтнъOгo npoIre*y},
Ba}IcJrиBo брапr д0 уваги;
* ItdoжJIHBicTb 3акладУ *cBiж вiджовiднс дФ tl&cтýEý TpeTboi cTaTTi ?
Закону Украiни кПро ocBiTp> дiятl{ у рамках влвсtlоi aBToKoMiI та пряйматý
и:|iiii|э{тýt
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ýiд *J. tt. }фi*

ýilr{r*&*!t

:liiiýiililllýittiij

ilill iliiililji ll|,lil

l] I

liiiitl tt

рiшекýя з Rнт&жь, ýg врsryýъsýý{ýх заfiёнодýвёжOм {З*хоиамн YxpniHK ttПро
ocBitylt, кГIро шФ}ну з*геJIьну ёёрёдню ас,вiqr*, цкк Попg}кёжкJIм та iншнмн
ilKTaJr{ý законоДавстпа};

* внзн*чекi закsкФдlýýтвФм пов}tsвlýквýня з&ýýýýн$кfl i

KepiBKHKa

закл&ду освiти;
* ýраýа та обов'язки Bcix yta*HKKiB освiткьога прýцееу.

Вiдповiдяо дý пунктiв 6, ll, l2 розлiлу I, пунrтiв З,5 розлiлу tV
ГIоло:кення зsrýrсd ое*imа у po,i r.irr а*gскаIgсr}tосt*.lсff мае..ilожrrr.аiсrrrы

*

внзнач&пt в ocBiTкiЁ{ix} проrрамi{ж} заIrпаду освiти форми органiзашii
осsiтхього прýцесу ддrя пsб*зквчЕнýf, дистаrrýi*ноrо нflýчанýý {навчаrrьнi
заýяття} конýультащif. вSiхарж, оltла*н фqруr*лн, Bipry*:rbнi екскур*iIтощо};
* oýltpaTн {cxBa.lntlBýIн trЁдаrýrirш*оrtз рfi,ýýю зýIrпцду певiтн} KoKKpeTHi
електронхi ocвiжi платформN, онлаftн сервiси та iя*rрум*кап, за доýоýФrФю
*кýх оргахiзовуетъся ocBiжifi ýроцýý пrд чя* дrстаж*if,ýФгs Еfiвчflýýý
{Moodle, ýпоglв Clas*r**rnn Iооrп тощо} Текýý энýiр пýý*гшу* учевýнкеý
дистанцiйнсго наýч&ýня процýý ор,ганiзачii" навч&}lня та кýрнýтуýаýкя

вiдповiднкмн ЕлвктрOнýхми pЁýfp*lillt {перш з& вýё, учняжк}" Вадночас
педагогiчнi праuiвники обrtрпють формхп метOдк i засйп дкстаrrцiftхаго
кавчанкff, а тако;к Еи}ý8чають доцiльнiсть ýрýýдsжня кOнкрýfi{ого
нtlвчglJlьноrо з&}rяттfl в cý,HJ(pOHrroKy або sýннхрнножу рэкижi. TaKi дii

педагогiчн,кх праltiвникiв не пщреSуютъ пок}ýкеннlсхвалпення;
* вихýрнстO8ув*ж Ёлвктрок}ri ocBiTni рЁурfir, *TBop*Ni пЕдаr,griчннь н
пряцiвнккамЁ закII&ду осэiти, * у р*зi ýикqр}rотsýýя i:lшкх елýк"рокýшt
ocBiжix peqpciB * з86жЁчlвжн IK п*рсвiрку щодо вiдlýоэiдностi лерlх8анпм
стандартам ocвiж, типовнм ocBiиriм i мсrде.lьним H&ýTIýJrьlrяи npоl?*lrlslr{, Mosi
ocBiTtt, ixlr:KM вýмýrаil, закýýодаесIэа у ф*рi зgrа:tькоТ *ррсжьýТ ocBiTrr" Таку
rrepBipqy здýошоюtъ пqдgгýriжi npшriBr*KKll, якi лоýжраlоть вiдповiдкi
ресурси дrg внкорпстаýнf; в освiжьому процеýi. Тgкоý( oKpcMi ел*провкi
ocBiжi р€сурсн, яким над8ý0 грф МОН, вкпючаютьýя до ЕлнстроннOг0
ре€сту щодо кадаýня r}ýФiý та овiдоlдтв MiвicTcpcтý* t}свiж i науки Укршнн,
щ0 доступннй за посиланýхм:
sv idoctva rечеstг- gгifiv-ta-sv idoctv - mоп;
- внкорнстýý)Ёп{ги ýtrтрýýннй розк.п&д зflнf;}ь, ýлýктрGннrrй класннý
журна#щодвнgнк1;
* здi*скrоватlа ж*нiторпнr i коштролъ жg*тi дшс*mýr*fiýоrв ýаýч*кня *
заклqдi осзiтп {у тому чнсяi з*grосФgувsтш *хsý.п*ýш* пед*rtri.чнOю р8дою
спосiб здiй*rrення KepiBнxxoн эакшаду коýтрФýю ýs вхксн*ýням ocBiTttix
програм).
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вiдповiдно д* шyýKTiB 7, ý, I0 р*здiлу I Полож*нжя:

* орrанiзовуgsтЁ дкстшlцifiнs н8вчання ýж yжiB, якi не

м{шФть

медýчк}lх прстýпOкж&Iь до }аýят& iз х*мя'tотеркою технiкою?. Наявнiсть
Ttlкиx прOтипOк*}ýtrtъ ]ýgгýжýвл}оlsть*я ж* ýцстsвi мgдя.шrого *исновку чи
iкшgrо доку}týнть вýд${сгФ }дкпадсм охорони ýýсровОя {о*обаю, яка
про8q&жть дiялънi*".ь з мвджчноТ пракжки на пiдставi лiцензii) та лобр*вiль*iо
поданOгс баrьхааlзl аýо iкrrжмн ýgK&Kж}rMý првд&тsвýýк8ь{и уýня {далi *
ýатъкн} до закпаду ocBiTlr. Якщо закпе,д осэitи орrаrriзовуё днсfilýцiйне
навчанýя в y}roвax караýжну *ýс iшrrих надзвнчаfiжик обстаýкн, доцiльно
пýгодýтн з оJши}Ё з бaTbKiB }ýtня, якнй мае Biýil*BiдHi ýротипскgзаItня, фармн
взаеr*одii rrедаrоriщхж прашiвннкiв } нжм i засuýн н8ýчlжýя, цIý мOжуrъ

викOркстовув*ткся;
* дФtрн}tуs&rжсfi caHiTnpнHx прЁЕкл i норм щодо фор*rуванýi розкJIsду
HаBrI{rлbýKx зaltrJtrгьi вýр8п д.rr* очеЁ т& $оtтflви, безперервноll трившlо*тi
н&вчешьнчТ дiяльноtтi з техrliчшrлrtк з*соýажн н8ýчаýжt} TpKsEJIsýTi BgKaнa}{}lg
з&вданъ дJrý с.*IllопМотgýкt у п*зýивчдхънк* чаr {д*мадýнiх завдаrlь};
* ст}ýgюýsтк умOвш дJL заб**шеченжя ýOвнсцiffноI уч*жi в ocBiTHboнy
прошесi осiб з оеоблнвикк осэiтжiмш потрсýаrан {застосува*нх допошiжпнх
тежtолOriй кавчаttня, пiлтрнмк& з брхry а*нýт*ýт* ýчЕтеJIý таlабо &ýнстgкта
)rчнл, првsдfftкr (над*rrжя} дод&ткоЕих пскхýýOrо*Ilедаrоriчхrнх i коркuiйнорозв[rтковнх занять {послуr} тсlщо) з оýов'gзковýм урахуваýýýм
iнливiлуа.rьноi прагр8ми рзвЕтку;
* викOрпетовув&ж достуннi засоби KolrylliKallii {твлсфнний * rоrrтовкй
зв'язок тащо) л;rя yrнiBn якi на мо}кутъ взяж участь у ýýrrхроннсму р*жнмi
взасмодii з пOвахнж приilшý {отшr ýдФров'ý, вiлсуrжiсть дФсlупу {сбне:хснхй
лостуш} до riýpФKi IHTepKeT аýо TexHilIBIfx за*tбig жавIIfl}IIlя тощоh
- доlрнмувsrиýfi вииог щоýý захи&ту пýрсоt{,ньннх д8ýжх 1"ra*rrжKlэ
освiпrього прцёсу в ýлsкrроlшому освiжъ*rrу с*рпtlвищi.
3оспмпtж захtоаёу occittltt BiýloBiдto до ПgложЕння;
- забсзпечуе errcTa,rroTexrri.жe забsзпечеЕЁя,шrстенцi*ного ýавчакня В
заrurадi освiти {пупкт 2 роrдiлу [Y Полржеýкя};
* ltdо)rý пркf;маж рiшепня щодо Еадеrrхя пsдsгOriчнкм пp{mtiBrrкKaм
персонаJIьýнх комп'ютерiв у тямчаЁоýс кOриýтуЁшIýя (rrунк 12 розпiяу I}.
Таке рiшення мсжс прfrматисх у разi, fiкщо кsрfirтrrн аýо iншi кадзвнчаýКi
оýставхнн уt{вможпивJIýютъ вiдэiдупаккя закIIаry освiж педагогiЧНИ*
прачiвник не мсже внкорнýтовуýатк для 0рхT жiзаllii дrrотанцiЁнt}го ýýвчаýкý

i

прсrиrоrазшrи вltllичýýо tloBilx СtнiтЕрrшru рrяеi.ешý}с ýlrl }&ltJrддiв заrg.пьноТ
gсцiЖ
еерлlъоi
tнaxar Мо3 вiД }ý"09.э020 ý* ?30ý}, шff# жý*sý чяннtrgтi пitлr д*}пк**коТ
рос*тр,шriТ в Мiхiътврmi юс,шцii Yxp*fux.
2 Вiдrrовiднi

сЁстеиOтýкнiчкg з*ýезпвченк* зеклý"flу
ýýacн{l комr:' rпt*рна Te,жriKa.

о*riж i водкоч*ý у ньсго вiдсутхх

}сСкоsхuк j Kqpf*яlac зсrл**у оавimu забезпечу}оть орrаяiзашiйну та
метýдичну rriлтркмку tltд8rФriчних пршлiвrrнкiв для раrriзаriт дястанцiйногs
навчаfi}Iя (пункт l} рзлi"пу I}"
У Ремкil{ такоi пiдтрпмкlt мажý ýутк орrанiзовано ýаýчакýя з
вв*лоДiнNя }iавýчý*мж роý*ж з еýектрокýýмк рýýурGsмк, *фектrlвнпмк
МеТОд}tк&ми дистsýцiЁного ýgsч&ýýя; здiý*неко KлeHyý&}Iý* оýсягу коштiв,
неоýхiднхх длfi пiдвrrщ*ння кпалiфiкыrii кедflrgriчннх пр*шiвнккiэ {за
ýмрямýlк внкорнýтtlнýя iкф*рмаlliйх*-к*пryжiкатиs}ýих (чжфрсвжх}
текк*лgriЙ ý o*BiTxbon*y пр*щеgi}; ýт}орýý уъiовн д.|lý ýнкорнýтsýкý
*лýктрокного кII8сноrо журýаilу; 8нýIIачвýо рёж}iм р*6отн }&ýпqду BcBiTH з
УраJ(уВ&ýням *соýлнврвтgfi орrаlli**шii дкстанцiýхпго навч&нкfi; вхзýачёýо
в закла,дi ocniTн вiдповiдаrrьну особу за орrанiзацilо джстанцi*rlогс к&вчаýýя
тOц0.
У разi потребн в закладi освiж мs)$* Sуrfi розроýлеко Положеýня про
органiзачiю днстанцifiного вавч8}lýя в закладi *eBiTll, якý ýтвердх(уýть$fl
KepiBHxKoM зsкпе,ду ocBiж {з* хошередлliн *хý{шенкf;!* педаrоriчноi радн).
ýcarbKrr е суб'екrпми ýrsтаrrцifrн*rо н&вчання {раs*м iз trцнgrи та
педагогiчнпмк пparriBrrlrKmrи}
rrqдзвшчаfiжо аа}кJIýве зýач*ння ьЁаý iХ
спрняIrýя ý}lко}i*ýtýю д}rтý}rо}о освiжьоi ýрýrр}dý Tfi доýяrнGнню &}rTHýоIlз

i

рзуьт*тiв Е8вч8ýýя,
пц чsс дrстанцifiноrý ý8вчаýЕя

певнýх

{як i пiд чдс акr*ru} бжькн мають прgве
та обов'хзкн, вязначехi gтаттG}о 55 }якоtry Украrнж кПр* ocBi:y>, част}tною
другою g"{аэтi 14, частrпrою другою ýTaITi 20, статтпжи 25 i 3$, чfiстЕкою
п'ятOю cTaTTi ý9 3gхоuу Украihи <ГIро ýовýу загsJьну сýредяю ocBiry>lпунктом l3 розлi.rrу I, пунктом 2 роздiлу II, пужстон 5 розлi.rry III ýолоlкеннf;.
Батькя, якi вняв"пяlотъ баэrаrrlrх щодо оржкiзачii дrrсташцiftýогo хýачýнкя
своеi днтккк, у вiдповiднiý заявi пiлтвс,рл:кувчть xaxвHieTb умсв дýя
дястанцifiного н88чаннJI в снвхроннФму та еýнýхронному рýжимаJ( {пухкт 4
роздiJrу II, пуrпст 3 розлfury III Полсlкеняя}.
заувахqусrrо про необхiдпiстъ ýsJIаrýýкакн* та kiжprrMaнýя зэýрOжоrs
зs'*зку та KoнcTpylcшrBнoi KoxyltiKaqii Miж yчanxнýa}dlr о*вiжьоrg проu*су, яrсi
спiлънцмrr зуýýJuхf,}rх забgзпечуlоть досяIтеýня результатiв ýавчанNя,
вкзначепнх д€р]ýа8ннмк gгаýдsрffiмIr gcвiж,
3лсiс;rr осаimu, вýсяа }rd!а'rs}tьr{сзо,*(aё(ýrratcaкgý}rJl. Оргакiзашiя
дистанцiйкоrо н&вчаýItf, HG потр*ýуе розраýленхя та зетвер&i(ення
oкpeмrrx ocBiTшix програ}, i rrавчшrь}rrх ýрограк iз навчаJIьннх предметiв
{iнтегроваýнх KypciB}. Незалежgо вiя ф*рмн зпобугтя ocBiTK згiдко з
частиною другою cTgTTi 44 3акону Украiни <Про повýу з.ý&пьýу ýsрЁдшý
ocBiryB заýпад освiти забезпечус вЕкOн&ýня д*р}ха8ноrо{нх} станларту{iн}
ocBiTrt н а вiдповiлному piBH i(ж) шовноi заrалъхоТ сер*лжьо1' овsiти.

ОбgЯГ ЖltВЧrlльнOrо к€шаýт8}lсýнкя прн орг*нiзачiТ дкстакцi*ýогfi
кs }иsýш!устьýя, п ремiауýтьýя в ýккхроý}|ому Ts аýж$хрýýýому

НаВЧаýкя

рехffiмiж вiдповiдкg до ý,унýrу 7 р.*зяiлу I П*лgжеýý* tз урехрsýнýм
шеобхiдно*тi зпшобirшшя поriршвнню здФрв'ý учасяжкiв дl*gтж*цifiýýrg
вglвч*Ilнr}i & т8кý)*( mхr*tжrих Mý)ýlIHBocTefi дл* еа}rхрsнýоi взаемодii).
О цiхtr'ввultr р*ультаriý днстgн цif; ноrо н8gч8ннf; 5nrHiB перелSач8ё! що

*

:

уЧшi, яlсi здобувають o*BiTy за днýтýяцiйжоtо фрмою, оýов'яэковg
ýроходять форr*rувýJIьнý, ýотOчý*t пtдсуиксве {темати!Iнё} семýýтровt, рiчне}
оцiнюssння;
* влtди т& перiодичнiсть оцiнювання шри внк*ристыlнi тtхяологiй
дкстапцiйнOrо навчанкя в рiзкжх формах зяоýуrтя оg*iти внзýач&к}ться
вiдповiдно дп формrr здоýутrя ogBiTH (напрнкяa,ц, ýЕша рiчке оцiнюв*кýя ýж
eKcTepHiB);

* р*зудьтаж

ýOсяrнеýь;

оцiнюваrrня фiхсуrтъся у Ký*ýýrrx жqlpýaJl{ж

i *вiдвцтвах

* оцiнlggяижя м*х(ý здiйснr*вgт!{gл }* сIпgrёмою

оцiнювання,
впзначежою }8к*ýодýýЁтвOIr{п frбо з& жI8ýхOю шIкаJIою }&lilхqду ocBiж {за
наявностj шраgнл ýGревед*пнrI T*xo'i шкýýt ý0 ýшýтЕми оцiýювакнs, gнзначеноi
зsкOýодtlветв*м);
* оцiнювання lt{ожt вiдбуваж*я очн0 або дпmяцifiхо {з дотрнм*ýýям
академ iчноi доброческостi }.
3аклqдн ссвiж }rýх(уrь ýнкориЁт*вувати oKpeмi, tжTyaýbнi наразi,
рекоIttендацii щадо орr,ааiзаltii оцiнюпакýя в J&rCIBeJ( днýтенцif;ного на}чаýкя*
rаданi лнстом МОН вrд 16"04-20?0 ýЬ Jфll9-213 ссЩодо ýроведенкя
пiлсукковФгý оцigюваIrýя
орlтlliз*ваноrо зевsршеfiýr[ ?019-2020

т8

нtlвчаJIьжого рýцЁ},

Мпtх хаrчмьх,аr зýr.llrrь Фrl;l*il|.l ,tрýф ж**оеiцплж працýвrежiс. У
кJIасному xrypжalri нюбхiдrо ý8ýýач8тll plgxсlдM ýров9дýýкя (синхрохннft,

аснш(роýнпfi) конкрrrногонаýчаJьýOrо зýýяттý" BiжiTKaпpo пiлсугl*iстьучня
може робптпо* лише пiд чаg наýчаJIьЕого заýяття в BItHxpЁяoIt y р*жимi.
Провsдення Bcix наrча;ънш( sш{rтъ {незапtжно вц рхшму провелення}
датусться вiдповiдrо д0 календарно-теж&жчного плаýувýýня.
Оплата працi пgдаrоriчrrнх пр*uiвникiв здif,ешожься вiдl:овiдно до
Кодексу заковiа по пр8цю Украiнк, Закпкiз YKpahrH сГIро oIIJIaTy працi>i, кПро
повну заг&Jьну середýю освýн, паý?аIl0вý Каýiнеr MiHicTpiB YxpaiKlt вiд 3С
ýерпня }aOZ року ýЬ 1298 кПро *пflgrу пр*lri пржtiвннкiв r*а ocxcrBi едшrqоi
тарифхоi оiжн Fсзрядiв i ко*фiцiсtlтiв з gýýаrн пракi пpalriBHHKiB устаноа,
закладiв та орrавiзsllifi, ýt(Fжих r*rузвf; ýюдKgTrroi сфрlr>, ýак&зу МОН t<ýpo
впсрядкувý.кýя умое oпJIg?ý прщi те итвýрýркýння c)t*lfi тарифних розрядiв
праuiввнкiв навча:rьýи}. заrtлддiв, устеýов оевiти m х*укýЕих y*TgýCIBll вiд 26
верtсня ?00ý року ýЬ 5ý7, }аресстрФв&ýýr0 в MiжicTepcTBi юстицii YKpaiHH 03
жовтýf З005 рку за Jt& } lЗO/t 1410, IxtTpyкrit прý пФрядок tlýчислеýня

заробiтнФi платн шрsцiýххкiв ocBiшt, затвврдý(*ноi касgзом МОН вiд lý квiтия
1993 року ýЬ l02, зарýсстрOвý}Iнм в MhicTepTвi lо*tицiТ Укр*iни 2? травкя
1993 рку за JЧЬ 56 (заетосOвусться в частннi, щ0 н8 суý9речить зазнач*кому
557), тg ýеякýх iншlих aKTiB
ýакfr}у МOН вiд 26 вsре*ýя 2005 року
законодавства.
Нвразi закOнод8ýствýм к* &}lзначýно особлýlвý*тей оfiýати пржi
педагоriчннх прашiвнххiп, якi орrаrriз*вують дн*талrцifiжs ж&ачаýкя. Водночас
пр}r оргflкiзацii днстаrgцifiнýrý нflвчýýнfl зýврir*ютьý, дOýлýrн зв tt*peвipKy
ýавч€tльýнх poбiT у,rнiя, робOту э iншиозItв}lхх кп8ýах {групалr}, к&ýбавкя за
склqднiсть, HattrиЁ(ýHigTb у poýoTi, ж розIýýрвýýý зони обс.rrуговуваrrня аýо
збiльшеrня обсяrу ýиýýýyвýýýr рФбiт, iнttli двrrлвтн i иа,еýавкк вiдповiдно дФ
закOнодйвýтм.
З мýrФю дOrркм8lrýg $рев п*даrоriчикх прачiвхжхiв дкстакцiйgе
ýавч8}tнх мее орrýýiювувжяýя в Ii{Bxý)ý iхrrь*го роýочоrо ч&ýу, з урахувsýжям
рёкнму робот* закJI&ду ocBiTH. Прнв*ржеко увsrу до тоrФ! що пiдповiдко до
ч&стхнж першоi cTaTTi 24 3*кону YKpatllи Kllpo пOвну жrаJIьну серsдню
ocBiryil рсбочлrй ча* педагоriчýргФ пршriвкяка ýкJIючaý ч&ýt нвобхiдикý для
виýСк€Lння нпм наýчакьноi, виховно't, жетодячиоi, орr*хiзаlrif,наi роýоти та
iнrшoT пвдаrоriчноi лiяяьностiп rерелý*чеr*оt ?iрудOýх}Ё дýrоýýрýм тslаSФ
поý&довою iнстррчiсю"
Принаriлнt }еувшжуtмо пр заým€.реакежý *tixicmBpctкBa фlвснел*
YKplHuo Bltý!ýBJIýýý Jжgroid вц 09.09.?020 }lb 36ýOS-01-5l??633, щOдо
необхiдrrостi зяýgкrсчеlrня жi*ноrо аввiтнього прцýýу, спр*веýlивоi та
об'еtст*lвноТ оцirксн прOфtri*ноi дiяпнrостi вчrrтелiв пiд qgg днст&}rцiftного

М

навчаýн, {пlд час карsнжну у 20t9/?0?0 ýаsчgJьноиу рФцi ý{lgтиHa
педагогiчних пpaчiBнrrKiB дiжа в умоЕý( знtrýФпо ffавffIтЁк&ння, внýIккаýоrо
iHTeKcKBH}rM проввдýItня онла*х зryскiэ, iнша чаýтнна * }ie в}lкорЁетоýув8ла
технолоrii дяgrащif,ного нsвчанхя tза Ka*Bxoi rrglклквOстi}, воднсчас y*iM

педагоri,rннк праrdвжике!, вжшаryýýиýя заробiтна Iш{rпа у повý.ому оýсязi}.
3 пеmою эалtоЙizанlл* уфifutttаt ctmtyяltliиl у ýоложеннý {пунrяr 6-8, 1?
розлiлу l, п;rurктн ý, S розлirrу IY} tжхсч*rлý, лцо:
- оргаrriзацiх освiжьоrо црOцФýу шаf *аfuпе,тувжн р€rуýяр}rу ж
змiстовну взаасодiю ýy6'еlrтiв дýOтаýцi*воIý ЁagtltжHr;
* ке i{gýше 30 вiдсотlсiв Itiвч&JIьýsго чаýу, перяýачехоrо ocBiTHbOKi
проI?амою закýqду освiж, орrаrriюауетъt* ý ýннхронýýку рсжшri;
* закJI&д ocBiTlt забезпечу€ рёryлярне аiдстсlхýlнý резулът*тiв ýавча}tня
учкiв, а також нqдаýнff IM (за потрбя) пiятрнt*кrr в ocninrboмy прочесi;
- ксрiвних закfiвду ocBiTrr з*ýезпвчус оргаrriзашiю ссвiтrrьогo ýроýесУ
пiд час дхrтаrrцifiноrс ý8эчgнýя та здif,снвннr кýýýоJIю {у сrхссiбо схв*.пехЯЙ
педагоriчноIс рfi,дою} за BtlKaнaýýx}l рЕъiтпiх rlрrр8м;
- пýд&гогiчrri праtriэняltв, жi *рrаlriзпвують дхстажкiйне наýЧаýýЯо
кЕlють пiявкщраrи ýEoIý хвпlliфiкшliю щgдtl ýýкýршётlпжш iнформаui*r*о-

t(омуýiкатиýýих {чнфрпвкх} т*жrоrrогiý в о*вiтяьол*у прOцЁеi- 3ayB*ltcy*Mn,
що оýов'язкопоТ иgflsнOстi у пsдаfi}riчýýх KpalriBHшKiB лoKyM*HTiB прс

пцвищенн* квалiфiхаlrii шляком формапьноi о*giтж Полохсенням

нý

перелбачаетьýя" Визнgлrня p**yýbтжiв пiдвнщ8ння квалiфiкпцi"i п*дgг*гiчних
праuiвннкiв щодо в}iкsркýтrжня iнфпржацifiно-коl*уttiхатквннх tшифровнх}
тýхнOлоriý в ocBiTHboмy проч*сi шляхOIII формаглъноi т* неформвльноi gсвi:ъ
KýIex(иTb д0 повнOв8жЁжь пgджоriчноi рашп ýýкJI&&у освiти {частшша друге
cTaTTi 58 3акону YKp*rHH ttýpt ocBiTp};
* закп8дн ocBiж, якi оргшriзовують днстsнцiýн* ýаgч{лхн*t мають
Екýючатr до внутрiшшьоi сжýтежи забезпеченrrя якостi освiти мgхаýiзм
монiторккгу т& кс}IтрOJIIФ якg*тi дr*gтшrцifiýого нtýчанýfi- Тgýlй мsхмiзr*
мох(8 ýключаm{ вiдстежекня рýryлf;ркостt с.ýнхрsннgr взgýIt{одii, формування в

каýlлчок

учнiв

gпосФби заýаýп*чвннх

ахqд*мir{ноi
y*BBHKKi*
в
вiддшýrý*тj
ý&Ечення,
доброче*l*остi умовш{
ди*таlrцi*нOrý
рiзнi
8&I1{ýкактролIý,

метсдý внвтgнýя ду*{кн учаснltкiв освiтнь*rв процесу щодý к*долiкiв i
труякошliв у rrавчая;нiп ýкзýачеfiнх rrBTpeýK у хдвчаltжi педжогiчних
прашiвNнкiв т& орrrжiзачiя вiдповiдиоrо н&ач&ýнý ty тому чнс;ti

шедаrогiчних пparliBHKKiB 0днOгý з&ýIаду ocBiTH} тOща.
|Ipu оревнirg4rf lллсманфй,хоi формч riофмtttл ocBitxu {лк оrqрслlсý
формu} *tir} Sрсаlш 0*"у*де& t {g;
* дýстанýiftна форма зл*буrтя освiж шо}ltý орrавiзовузетнся бу"хьякltý.{н захле,даJt{и ocBiT*l, що жýхýтъ дiцвнзiю на rrеsнýй рiэеl*ь повкоf зага.пьно?
серелньоt'оевiтrа {зшсонодав*твом }IB rsрsдSачеýо вЕдýIý* ýKp*Moi лiцекзii я*
днстанцiЁку або iншу фрrу злобуттх o*Biж}, а тако}ti ýёвýIйкно ýiд територiТ
обurуговувaýIiý;
* закпs,д освiти }iffý ýпFжlюднýтк ll{l свO€а{у BýcgýTi (за fiоr*
tsза€махаачаýкя

вiдсутrrостi Еа веýсайтi жrlrовнкка) iжфрмаlriю пр8

мохливiсть

забезпеченк, нкм злобуlтх ocBiTlt зе диýта}lцifurаю фрмою;
органiзачiю дкстанцiйноr форпtи ýс
рiшення закладу асвiж
потребуе погодженн* iз заýýовнжкýм, aJIe обов'язltовнм € дотримання вt{моr
щодо системоreхrriчýогý та irrlшoro забезrечеItЁf, дистаrrцifiноrо н&ачання
вiлповirшо до рщirrу IV Попоженнх;
* маý бугн ствOреýý иас{п} з дýстf,Ёцifiн*ло фржою злобуття оевiти
(наповяюванiсть клsсiв BHзIlвrIaýTbcf; вiдповiдно до чsýжýи другýt cTaTTi 12
Закону YKpaiaa
"Про ýошIу зsrаJIьýу ýýрqдно ocBiTyn};
}арФryýýýня {ксреввлонхх} н* жaTamiltнy фрму потр*уе наявхостi
заýвп повнолiжrьсrо учнх аýФ сý{srо з баrькiв {Bttбip тах*i формн е
побровiлъýхiд}. Зеяэу мý]к* бук* пOдsжо яи.ryахцi*ýо, зокр*ма ёлýктроннох}
поштOю;
* cкaco}&}to вннOry щýý0 наявностi ýýýоког0 рiвкя рзулътатiв
навчання 1"rHiB як yL{OBy нllачлtння кадиста}rцiйною формою" Таку мохспивiсть
мас буль-якпй учsхь д.rrя реаrriзацii iплквiлуа;rьхоi освiжьоi траектtlрii;

-

-

ýр

*

резулътати рIчног0 оцtкIоý8ýнfl rrýý меють ýн&чýнýя дýя вý3ýеченýý
fiого pto:KлHBncTi продовжув8тн нýвчаýн* задrýтЁшrцiйною ф*рмоrо вiдповiдно
до пункту S розлФ II Полсж*нкя,
Заупахсуемо, щФ караýrпilн mа ir*шi н*dзеFчg*нi абtmавхха, щ*
mчмцассsс уý&l{sr$суlн&?rовшь *fd*lфе*ян* эахstuйlg *сgjrпи, нё п*mр*6уюш*
перевеd,ення учхiв м
Фор*у" 0свiжifi ýрt}цýс мOх(8
IIрOдOвж,уват.lrся з вЁкоtr}нgýжýям тgхнолоrifi ди*т*r*цi*жOrФ ý&ýчаýýя ýа
деннifi або iншriý форпсi rпобуrrя ocBiжn жахýу yщliB }ерФЁsвgIIý.
Ocofuttшocrпi бtжовItсr}жлrrlп tп*жлмоýй dшrпсrr;;frшd&O r*,лtцrffr.r*r *
рiзнttх Фgршдr зЬоýуrtжп *g;futr;. TaKi тgхнологii мý)Nqrть ý}rкФрýsтоýувfrтлtýя
на очшЖ {декнiй, вечiрнiй), заочнifr, иережевýп скстtрнжнiй, сiмейнiй
(домашхiй } фрмах, п gдаrпriчнýму патрона:ссi "
Саме за ýO€дil&rrкяпс очхоi форнlt i тэхнологiý днста*цiйнg;"о ýевчafiкя у
педагоriчlrifi Teopii та праrruчi захрiхввс* TBpMiH <tзл*iшвне нfiвчflккх}}
{ккомбiнов&ýе нaýчанý*llt Kblended learninpl). Така освiжя тв:tхолоriя
засто9оýустьс, дJж ýIлýчЕнýя оIФеh{их твм н&вч&Jьнсrý ýFдметуl прсвеýýкýя
oкpe}fixx н8ýчапьilвx 38ýять тýщg"
Пуккrом 3 р**пiлу ýI lТодохrgкхя п*рел6*t*к* жgжý}rвiсть pBa;liзpaTн
0дýý з BapimrTiB крж*lif,нgiв модекi *жiш*t*оrФ нsýчаýх& кOли olФc}ri тЕмý з
наачаJьýсго прдмg.]у {iвжrp*rB*rrorc щ{рry} qsеfirною учЕiв кJIасу пrr8ч&ютьýя
очно, iншою чаgтI[Nою yrнiB KJxaýy * ж*сrrжцi*во" lrrmi иодвлi змkдаrrвго
Еавчаýкя tldож)rrъ реаriзопуваmrсff у рs}{кsх двтономii }ýýý*ry осэiт:t,
Технологii длстаgцiftного наýчшIкя в pisнttx r}opMa,x злоýуття освiж
вiдповiдно д0 пуакту } роgдiлу III Полохсеýн, нOх(уг& 8}rкýрýgrовуватиýх:
?а ба,жання.ьс эЕофввча освitхu або ilоео 6аrаакls для рсаlriзаlдiТ
iнлнвiдуалъкоi освiжьоi TpяelcTopii учня аýо д:rя з*ýgзfiеченýя проýýдвýн,
корекuiйно{на,дання} дхстаrrцifiно додmковнх ý*ýх$лого-педаrогi!шкх
gсiб
з особлrtвкмrr oeBiTнiмrl потребамк
розвнтковнх зalt*ть {по*rуr) шrя
(пiдrrунктrr 4, б rryKrrry 1 розлi-rry III}. Так* бgжnlrýя заrвiячуrrъся вiдпо*iдвgю

-

i

захэою. СрrgýiзаIliя н8вч8ýIlя потреýус ýýлад$lrt* iкпнвiдуальнсrс

У

TarcoMy випадlfу педагоriжа р8д& зекпqду ocBiж
розrлхда€ пнт&ЕIt* спролrожностi закп&д,у gсвiж gвбвзпеrшrж р*а:riз*rliю
iклнвiяуаlrъноi осsiжьоi TpaKTopiT вiдповiдно до cT*TTi }4 Зruсону Украfня
<Про поsну зsгsJьýу ссрвшю освý>;
- за рiшеннмt пеёаюеiцt*оl pailu {як ло ýOqgrку нýач8Jьногс роху, так i
упродOsх( нього у випа$qу нtютаtlня аqдэвпчqftкж або irшrrшх oбgTaв*tr, що
потрбуrоть орrапiзаrrii освiжь*rо ýрсцёоу з gккориýтgýн"*м техrrолоriй
дя станцifi н ого навчшrня) ;
* зý iнiцiажuвою rcеёýавеfчаж цр*r4i*иикfе з хdtrгФю в}rкорýýта}ifiя
технолоriý дистаlrцi*ногs паýчашiя ýl* ýрвЁдвIfi{r 0крсмнх ýавч*JIьIIкх
занятъ i конеулътапi*, ýцiнюБш{жя тýжý {* вiдпgвiдкилt у*rýджsнýý!i{ рOзКJIаДУ
каgчапь}irrх жкятъ}"
н{tвч&JIьпого пýаýу.

У внп&ýкж прн*нжтя вiдховiдноm рiшвкхя педшъriцною

paýoro аýС

за iнiцiативOю ýýдагоriчжнх rrрвлriвхихiв ркOмýнryежs у}rnдryватr* ýоr* З
срганsмш ýатъкiý*ького т#аýо у.tнiвськвrо ýамоýрf,ryВ&йýý в закладi o*BiTH.
Формуван}*f; рФзкпеду нýвчя;lьнн}t з8Irятъ ж y}loý, Kýý}t ýнше oKpMi заНЯТТff
IIрOвOдяться дЕстанщiйно, ма* здifiснюважýя з урýryýенн*м iкTtpeciB BciK
ytacнH к i в crcBiTH ьог$ rIрOц8ýу.
3аув*жуеýо, щ0 JIýý}t{ MiHicT*p*TB* **BiTш i наукн Укржнк ly[*IФtь JIн'шý
роз'яснюв*.ltъхиfi, iнформаlli*кн* xýpat{Týp i fle встаýýвJIюIOть шр&ýOвýХ
ксрм,

З говаrою
ýеступнкк MiHi*Tpa
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