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НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

➢ наказ ДОН м. Києва від 25.02.2022 № 31 «Про
організацію освітнього процесу в закладах освіти міста
Києва з 28.02.2022 року»

➢ лист МОН України від 25.02.2022 № 1/3276-22 «Про 
організацію освітнього процесу»

➢ наказ МОН України від 03.03.2022 № 273 «Про звільнення від
проходження державної підсумкової атестації учнів, які
завершують здобуття початкової та базової загальної
середньої освіти, у 2021/2022 навчальному році»

➢ наказ ДОН м. Києва від 03.03.2022 № 33 «Про внесення
змін до наказу від 25.02.2022 № 31 «Про організацію
освітнього процесу в закладах освіти міста Києва з
28.02.2022 року»

➢ лист МОН України від 06.03.2022 № 1/3370-22 «Про
оплату праці працівників закладів освіти під час
призупинення навчання»

➢ лист МОН України від 21.03.2022 № 1/3574-22 «Про
видачу довідок про навчання (довідок з місця
навчання)»

➢ Закон України «Про освіту»

➢ наказ МОН України від 28.03.2022 № 274 «Про деякі
питання організації здобуття загальної середньої
освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в
Україні»

➢ наказ МОН України від 01.04.2022 № 290 «Про
затвердження методичних рекомендацій щодо
окремих питань завершення 2021/2022 навчального
року»

Центр професійного 
розвитку педагогів
м. Києва

➢ наказ ДОН м. Києва від 23.03.2022 № 37 «Про
організацію освітнього процесу в закладах освіти
міста Києва в умовах воєнного стану»

➢ Закон України «Про повну загальну середню освіту»

➢ УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 64/2022 «Про введення 
воєнного стану в Україні»

➢ лист МОН України від 25.02.2022 №  1/3377-22 
«Про організацію освітнього процесу»

➢ ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 26 квітня 2022 
р. № 483 «Про внесення змін до порядків, затверджених 
постановами Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2019 р. 
№ 530 і від 15 вересня 2021 р. № 957»

➢ лист МОН України від 28.03.2022 №  1/3710-22 
«Про роботу інклюзивно-ресурсних центрів та 
організацію освітнього процесу для осіб з особливими
освітніми потребами у період воєнного стану»



ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

• рішення педради, затверджене наказом 24-25 лютого дистанційне навчання

•наказ ДОН м. Києва від 25.02.2022 № 31 «Про організацію освітнього 
процесу в закладах освіти міста Києва з 28.02.2022 року», 

•лист МОН України від 25.02.2022 №1\3277-22 ,

•лист МОН України  від 06.03.2022 №  1/3371-22

З 28 лютого призупинення освітнього процесу

• наказ ДОН м. Києва  від 23.03.2022 № 37 «Про організацію 
освітнього процесу  в закладах освіти міста Києва в умовах 

воєнного стану»

З 28 березня відновлення освітнього процесу 
(дистанційно)

• наказ МОН України від 01.04.2022 № 290 «Про затвердження 
методичних рекомендацій щодо окремих питань завершення 

2021/2022 навчального року»

Завершення 2021/2022 навчального 
року, самостійно визначивши день закінчення 

освітнього процесу шляхом внесення, за 
необхідності, відповідних змін до структури 
навчального року, визначеної закладом

• наказ МОН України від 28.02.22 №232 «Про звільнення від 
проходження державної підсумкової атестації учнів, які 

завершують здобуття початкової та базової загальної середньої 
освіти, у 2021/2022 навчальному році

Звільнення від проходження ДПА учнів, які 
завершують здобуття початкової та базової 

загальної середньої освіти

• Закон України 7132 «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України в сфері освіти», прийнятий Верховною Радою України

Звільнення від проходження ДПА учнів, 
які завершують здобуття повної загальної 

середньої освіти



ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ, 
НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ ТА НАВЧАЛЬНОГО 

ПЛАНУ ЗА РАХУНОК

❑ ущільнення навчального матеріалу, організації
самостійної навчальної діяльності учнів

❑ додаткових консультацій з використанням
технологій дистанційного навчання

❑ внесення відповідних змін до календарно-
тематичного планування з предметів інваріантної
та варіативної складової навчального плану
закладу освіти для забезпечення якісного
виконання програм без урахування показників з
кількості днів

Центр 
професійного 
розвитку педагогів 
м. Києва



ВЕДЕННЯ ОКРЕМОГО ОБЛІКУ ТА ФОРМУВАННЯ РЕЄСТРІВ ЗДОБУВАЧІВ 
ОСВІТИ, ЩО НАВЧАЮТЬСЯ В ІНШИХ РЕГІОНАХ ТА КРАЇНАХ 

Список учнів ____класу

№ 
з/п

ПІБ
Дата 

народження 

Місце 
проживання 

(перебування)

Місце навчання 
(заклад освіти)

Попереднє 
місце 

проживання 
(перебування)

Попереднє 
місце 

навчання 
(заклад 
освіти)

Форма здобуття 
освіти, 

належність до осіб з 
особливими освітніми 

потребами

1
2
3
4
5

➢ наказ МОН України № 274 від 28 березня 2022 року «Про деякі 
питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього 
процесу в умовах воєнного стану в Україні» П.6

Центр 
професійного 
розвитку педагогів 
м. Києва

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/86134/



Центр 
професійного 
розвитку педагогів 
м. Києва

Внутрішньо переміщена особа (ВПО) –

це громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка
перебуває на території України на законних підставах та має право на
постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути
своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних
наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів
насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій
природного чи техногенного характеру частина перша статті 1
Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 
переміщених осіб»

https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1706-18


Здобувачі освіти, що навчаються в 
інших регіонах  та країнах, 

можуть здобувати освіту за: А) дистанційною формою навчання 

Б) екстернатною формою навчання

Відповідно до вимог Положення про дистанційну форму здобуття 
повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки України від  08.09.2020 №1115 

та Положення про індивідуальну форму здобуття повної загальної 
середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 12.01.2016  № 8 (у редакції наказу Міністерства освіти і 
науки України від 10 лютого 2021 року № 160). 

Звертаємо увагу,
що для осіб, які здобували чи 

здобувають освіту за 
кордоном зарахування 

(переведення) на екстернат 
здійснюється протягом 

усього календарного року.

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ДЛЯ ТИМЧАСОВО ВНУТРІШНЬО 
ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ ТА ДІТЕЙ З ООП



• зарахування здобувачів загальної середньої освіти, які вимушені були змінити місце навчання та/або 
проживання (перебування) і проживають в Україні чи за її межами (далі - здобувачі освіти), до закладів 
освіти за заявою (її сканованою копією чи фотокопією), що подається до закладу освіти одним з 
батьків, опікуном, іншим законним представником, родичем здобувача освіти або повнолітнім 
здобувачем освіти нарочно, факсом, електронною поштою, іншими засобами зв'язку чи у будь-який 
інший спосіб (за вибором заявника)

• здобуття загальної середньої освіти для здобувачів освіти за будь-якою формою, що може забезпечити 
заклад освіти та є найбільш безпечною для них (дистанційне навчання, екстернат);

• У разі відсутності документа про освіту в учня, здійснюється прийом закладами освіти заяв (сканованих 
копій чи фотокопій) щодо надання інформації про отримані в Україні документи про загальну середню 
освіту (незалежно від місця їх отримання), поданих у будь-який спосіб за вибором заявника, а саме, 
здобувачем освіти, його законним представником (одним з батьків, опікуном тощо) чи родичем, за 
наявності підтверджуючих документів особи, їх узагальнення та надсилання державному підприємству 
«Інфоресурс» протягом трьох робочих днів з дня надходження відповідних заяв.

АЛГОРИТМ ЗАРАХУВАННЯ ДИТИНИ  (ТИМЧАСОВО ПЕРЕМІЩЕНА ОСОБА)

(наказ МОН України від 28.03.2022 № 274  «Про деякі 
питання організації здобуття загальної середньої освіти 
та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні»)
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/86134/

Центр 
професійного 
розвитку педагогів 
м. Києва



НАВЧАННЯ УЧНІВ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО ГРУПИ ТИМЧАСОВО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ, 
ОРГАНІЗОВУЮТЬ ЗА ЗАЯВОЮ БАТЬКІВ У ЗРУЧНИЙ ДЛЯ НИХ СПОСІБ:

✓ учень може навчатися за дистанційною формою навчання у закладі загальної 
середньої освіти, до якого він зарахований за основним місцем проживання;

✓ учень може навчатися за дистанційною формою навчання, приєднавшись до 
закладу загальної середньої освіти (класу), який функціонує в Україні, 
незалежно від місця перебування тимчасово переміщеної особи;

✓ учень може навчатися в реальному часі у закладі загальної середньої освіти, 
який функціонує в населеному пункті, де перебуває тимчасово переміщена 
особа;

✓ учень може навчатися за будь-якою іншою формою навчання, що дозволена 
чинним законодавством.



Навчальні досягнення учнів із числа внутрішньо переміщених осіб 
доцільно облікувати в окремих журналах.

Після завершення навчання у закладі освіти учневі з числа 
внутрішньо переміщених осіб може видаватися довідка, що містить 

інформацію про результати навчання (оцінювання) з кожного 
предмету з описом навчального матеріалу, яким оволодів учень. 

Довідка підписується керівником закладу освіти. 

Учні з числа внутрішньо переміщених осіб надають довідку до 
закладу освіти, де попередньо навчалися, яка розглядається на 

засіданні педагогічної ради та затверджується наказом керівника, 
для врахування під час подальшого оцінювання

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-
metodichnih-rekomendacij-shodo-okremih-pitan-
zavershennya-20212022-navchalnogo-roku

наказ МОН України від 01.04.2022 № 290 «Про 
затвердження методичних рекомендацій щодо окремих 
питань завершення 2021/2022 навчального року»



РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ОЦІНЮВАННЯ ЗА II СЕМЕСТР 
ЗАРАХОВУВАТИ ВСІ ОЦІНКИ, ЯКІ ОТРИМАВ УЧЕНЬ (УЧЕНИЦЯ) 

УПРОДОВЖ ЦЬОГО СЕМЕСТРУ 
НЕЗАЛЕЖНО ВІД МІСЦЯ НАВЧАННЯ: 

у закладі, де навчався до російського вторгнення

у закладі, де навчається зараз за місцем тимчасового 
перебування 

у будь-якій іншій школі, яка здійснює очне, змішане 
чи дистанційне навчання або екстернат 

це може бути будь-який заклад загальної середньої 
освіти, зокрема й приватні заклади освіти, в Україні 

чи за її межами

Центр 
професійного 
розвитку педагогів 
м. Києва



Відповідно до частини шостої 

статті 17 

Закону України «Про повну загальну 

середню освіту», у разі вибуття учня із 

закладу освіти (виїзд за кордон, надання 

соціальної відпустки, призов на 

військову службу тощо) оцінювання 

результатів навчання такого учня може 

проводитися достроково.

наказ МОН України  від 01.04.2022 № 290 «Про затвердження методичних 
рекомендацій щодо окремих питань завершення 2021/2022 навчального року»

Центр 
професійного 
розвитку педагогів 
м. Києва



ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ, ЩО ПОВЕРНУЛИСЯ З-ЗА КОРДОНУ, ЯКІ 
ЗДОБУВАЛИ ОСВІТУ В ІНОЗЕМНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ 

(ЗА МІСЦЕМ ТИМЧАСОВОГО ПРОЖИВАННЯ) 
АБО НЕ НАВЧАЛИСЯ ВЗАГАЛІ

Відповідно до абзацу третього пункту 3 

розділу І Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів 

до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної 

загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 16.04.2018 № 367



У випадку відсутності документа про освіту для визначення класу, до якого має бути 

зарахована дитина, результати попереднього навчання можуть бути встановлені 

(за необхідності) відповідно до пункту 5 Положення про екстернат у загальноосвітніх 

навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

13 березня 2017 року № 369.

Звертаємо увагу, що для визначення рівня результатів навчання дитини 

варто керуватися вимогами пункту 4 розділу ІІ Положення про індивідуальну 

форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016  № 8 (у редакції наказу 

Міністерства освіти і науки України від 10 лютого 2021 року № 160).

Наразі наказ Міністерства освіти і науки від 13 березня 2017 року № 369 

втратив чинність.

Центр 
професійного 
розвитку педагогів 
м. Києва



д) протокол оцінювання результатів навчання складається за формою 
згідно з додатком 2 до цього Положення. 

в) графік проведення оцінювання 
та перелік завдань з навчальних предметів. 

б) затверджується її склад (голова та члени комісії)

а) створюється комісія 

ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ
НАКАЗОМ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

(НА ПІДСТАВІ ЗАЯВИ БАТЬКІВ, ЗА ФОРМОЮ, 
ВИЗНАЧЕНОЮ У ДОДАТКУ 1 ДО ЦЬОГО ПОЛОЖЕННЯ) 



ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ 
ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Освітній процес під час дистанційного навчання осіб з особливими освітніми 
потребами забезпечується за участі асистента вчителя та/або асистента учня

(пункт 10 розділу І Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної 
середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 08.09.2020 

№ 1115).

➢ ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 26 квітня 2022 р. № 483
«Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2019 р. № 530  від 
15 вересня 2021 р. № 957»

➢ лист МОН України від 28.03.2022 №  1/3710-22 «Про роботу інклюзивно-ресурсних центрів та організацію освітнього 
процесу для осіб з особливими освітніми потребами у період воєнного стану»

Щодо зарахування осіб з особливими освітніми потребами на навчання в період воєнного стану:
1. Сприяти залученню осіб з ООП до освітнього процесу;
2. За заявою батьків або законних представників дитини, організовувати очну та\або змішану очно-
дистанційну та дистанційну форми навчання для осіб з ООП;
3. Сприяти забезпеченню проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних та корекційно-
розвиткових занять (послуг), в очно-дистанційній або в дистанційній формах.



НАДАННЯ ПОСЛУГ КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВИХ 
ЗАНЯТЬ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Організація освітнього процесу під час дистанційного навчання може передбачати проведення 
корекційно-розвиткових занять відповідно до пункту 6 розділу І Положення про дистанційну 

форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і 
науки України від 08.09.2020 №1115.

Графік проведення корекційно-розвиткових занять із використанням технологій дистанційного 
навчання затверджується керівником закладу освіти. Також рекомендуємо погодити його з 

батьками (одним із батьків) дитини.

Оплата за проведені корекційно-розвиткові заняття (дистанційно) здійснюється на умовах 
цивільно-правових договорів,  у разі наявності підписаного акту виконаних робіт. 

Факт надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг шляхом використання 
дистанційних технологій в умовах карантину можуть підтвердити батьки дитини з особливими 

освітніми потребами. 

Рекомендується  у такий самий спосіб підтверджувати факт проведення корекційно-
розвиткових занять в умовах воєнного стану



Про відмову від проведення корекційно-розвиткових занять (на підставі письмової заяви 
батьків) рекомендуємо зазначити у документах: наказі, індивідуальній програмі розвитку, 

протоколі засідання команди психолого-педагогічного супроводу.

Водночас батькам варто рекомендувати скористатися послугами інклюзивно-
ресурсного центру (ІРЦ).

Відповідно до Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 545, ІРЦ надає послуги 

дітям з особливими освітніми потребами (ООП), які проживають (навчаються) у 
відповідній територіальній громаді (районі), місті (районі міста), за умови подання 
відповідних документів. У разі відсутності ІРЦ у відповідній територіальній громаді 

(районі), місті (районі міста) за місцем проживання (навчання) дитини батьки (один з 
батьків) або законні представники мають право звернутися до найближчого ІРЦ.

Також ІРЦ здійснює консультування батьків, інших законних представників особи з ООП 
щодо особливостей її розвитку; надає консультативну, психологічну допомогу батькам, 
іншим законним представникам осіб з ООП у формуванні позитивної мотивації щодо 

розвитку таких дітей та підвищення обізнаності щодо організації їх навчання і виховання.



Відповідно до пункту 11 розділу ІІ Положення про дистанційну форму здобуття

повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства
освіти і науки України від 08 вересня 2020 року № 1115, облік навчальних

занять і результатів навчання учнів під час дистанційного навчання здійснюється
відповідно до законодавства (у класному журналі, свідоцтвах досягнень). За
рішенням педагогічної ради закладу освіти для організації дистанційного навчання
може використовуватися електронний розклад занять, електронний класний
журнал/щоденники.

Заповнення Класного журналу у паперовій формі може відбуватися після повернення
вчителя з-за кордону.
Але зазначене питання має бути врегульоване рішенням керівника (наказом), яке
приймається відповідно до статті 23 Закону України «Про освіту» в межах гарантованої
державою академічної, організаційної, фінансової і кадрової автономії закладів освіти.

ОФОРМЛЕННЯ  ШКІЛЬНОЇ  ДОКУМЕНТАЦІЇ



Незалежність підіймає на крилах. 
Відповідальність не дає ці крила спалити. 

Маючи і те, і інше, 
можна долетіти до мети!

С. Вакарчук




