
Про організацію освітнього процесу 

в закладах освіти  у  період 

карантинних обмежень

Департамент освіти та науки                  

Одеської міської ради



124

131

16
3

4

1
279

Загальної 

середньої 

освіти

Дошкільної 

освіти 

Позашкільної 

освіти МРЦ 

(МНВК)

ВШ

ДБ

2

МЕРЕЖА  ЗАКЛАДІВ  ОСВІТИ  МІСТА
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Презентація  організації  освітнього  процесу

ОЗЗСО №81
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Презентація  організації  освітнього  процесу
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Класичний освітній 

процес

Дистанційне навчання Змішане навчання

1,5 м

+

+

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1,5 м

Можливий  варіант  організації   освітнього   процесу 



Рекомендації   департаменту  освіти та науки 

Одеської  міської  ради 

6



АЛГОРИТМ ДІЙ
НА ВИПАДОК НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ, ПОВ’ЯЗАНОЮ З 

РЕЄСТРАЦІЄЮ ВИПАДКІВ ЗАХВОРЮВАННЯ НА КОРОНАВІРУСНУ 

ХВОРОБУ (COVID-19) СЕРЕД ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ТА 

ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДУ

7

Шановні колеги!

Тимчасовими рекомендаціями щодо організації та протиепідемічних заходів

у закладах освіти в період карантину в зв’язку поширенням коронавірусної 

хвороби (COVID-19), затвердженими постановою головного державного 

санітарного лікаря України від 30.07.2020 №42 «Про затвердження 

Тимчасових рекомендацій щодо організації та протиепідемічних заходів 

у закладах освіти в період карантину в зв’язку поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19)»
визначено, що в кожному закладі освіти розробляється

Алгоритм дій на випадок надзвичайної ситуації, пов’язаної

з реєстрацією випадків захворювання на коронавірусну

хворобу (COVID-19) серед здобувачів освіти та працівників закладу.

Наголошуємо на необхідності затвердження Алгоритму дій у кожному закладі 

з урахуванням його особливостей, а також на ознайомленні з ним працівників та

батьків не пізніше, ніж 02 вересня 2020 року. 

7

tel:30072020


Рекомендації Міністерства освіти і науки України

8



9

Класичний освітній 

процес
З місцевого бюджету 

виділено 23,3 млн. грн на 

придбання дезінфікуючих, 

миючих, антисептичних 

засобів, захисних масок, 

рукавичок, безконтактних 

термометрів тощо

Організація освітнього процесу 



1010

Організація освітнього процесу 

(придбано з місцевого бюджету)



Організація освітнього процесу 

(придбано з місцевого бюджету)

1111



1212

Організація освітнього процесу 

(придбано з місцевого бюджету)



Організація освітнього процесу 

(придбано з місцевого бюджету)

1313



Організація освітнього процесу 

(придбано з місцевого бюджету)

1414



Проведення  перевірки  готовності  закладів  освіти  до  роботи                           

у  2020/2021  навчальному році

1515
ОЗЗСО №28



Проведення  перевірки  готовності  закладів  освіти  до  роботи                           

у  2020/2021  навчальному році

16 ОЗДО №225ОЗДО №145



Проведення  перевірки  готовності  закладів  освіти  до  роботи                           

у  2020/2021  навчальному році

17
ОЗДО №43

ОЗДО №145

ОЗЗСО №45



Проведення  перевірки  готовності  закладів  освіти  до  роботи                           

у   2020/2021  навчальному році

18
ОЗДО №274ОЗДО №45
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Проведення  перевірки  готовності  закладів  освіти  до  роботи                           

у  2020/2021  навчальному році

ОЗДО №112ОЗДО №287



Проведення  перевірки  готовності  закладів  освіти  до  роботи                           

у  2020/2021  навчальному році

20
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Проведення  перевірки  готовності  закладів  освіти  до  роботи                           

у  2020/2021  навчальному році
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Проведення  перевірки  готовності  закладів  освіти  до  роботи                           

у  2020/2021  навчальному році

ОЗЗСО №65



Мережа 

закладів освіти

Заклад загальної 

середньої освіти

Заклад 

дошкільної освіти

Заклад 

позашкільної освіти

124

126

16

106 853

30 000

23 000

23



Екстернатна форма – це коли учень

самостійно засвоює весь матеріал, після чого у

школі оцінюють його знання.

Сімейна (домашня) форма передбачає, що

весь освітній процес для учня самостійно

організовують його батьки. Вони ж відповідають

за здобуття знань на рівні не нижче освітніх

стандартів.

Педагогічний патронаж – форма, у

випадку якої освітній процес і засвоєння

знань забезпечує педагогічний працівник.

Дистанційна освіта - це можливість

навчатися та отримувати необхідні знання

віддалено від освітнього закладу в будь

який зручний час.

24

Форми  здобуття  освіти



279

280

146

5

Форми   здобуття   освіти

25

Форма 

навчання

Індивідуальна

Дистанційна

Сімейна 

(домашня)

Екстернатна



280
учнів
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Microsoft Teams — центр

для командної роботи, який

інтегрує користувачів, вміст і

засоби, необхідні команді для

ефективнішої роботи.Платформа для вебінарів 

Cisco WebEx – це хмарний сервіс 

для проведення будь-яких 

web-конференцій. 

Класна оцінка – це 

українська платформа де 

можна створити сайт 

закладу, а також: 

електронні щоденники, 

бібліотеки, дистанційні

курси, відеоконференції, 

відслідковувати статистику.

Zoom — забезпечує проведення 

необмеженої кількості 

конференцій, зустрічей і вебінарів. 

Тощо…

27

Онлайн-сервиси для вчителів



Хмарні технологіїВідеоуроки

28

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSiDZIPh6pfBiHmx6M9Ou7iu5FiTf4_mIvh3Fg89Wsr4bXHg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSiDZIPh6pfBiHmx6M9Ou7iu5FiTf4_mIvh3Fg89Wsr4bXHg/viewform
https://youtu.be/p28dfYBmNrk
https://youtu.be/p28dfYBmNrk
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Проведення  онлайн  уроків

ОЗЗСО №118
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Проведення  онлайн  уроків



www.osvita-omr.gov.ua
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Департамент освіти та науки 

Одеської міської ради

більш

700
уроків

http://www.don.od.ua/
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ВХІД 1   (центральний) ВХІД 2   (боковий)

ВХІД 4   (боковий)

Одеський  ліцей  № 81   Одеської   міської   ради    Одеської області

(вул. Фонтанська дорога, 26 )

ВХІД 3   (боковий)
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Організація освітнього процесу Графік початку 

навчальних 

занять

ОЗЗСО №81
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Організація освітнього процесу Розмітка на 

підлозі

ОНВК «Гімназія №7»
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Організація освітнього процесу Розмітка на 

підлозі

ОНВК «Гімназія №7»
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Організація освітнього процесу Розмітка на 

підлозі

ОЗЗСО №62
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Організація освітнього процесу Розмітка на 

підлозі

ОНВК №67
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Організація освітнього процесу Розмітка на 

підлозі

ОДЗО №45
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Організація освітнього процесу Алгоритм  

дій
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Організація освітнього процесу Дистанція

ОЗЗСО №79
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Організація освітнього процесу Розмітка на 

підлозі

Ліцей «Європейський»
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Організація освітнього процесу Розмітка на 

підлозі

Гімназія №2
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Організація освітнього процесу Дистанція

ОЗЗСО №79
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Проведення  термометрії

ОЗДО №140Гімназія №1
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Проведення  термометрії

ОЗЗСО №80 ОДНЗ №45
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Проведення  термометрії

ОЗЗСО №92



Організація освітнього процесу 

47

Гімназія №2
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Організація  освітнього  процесу 

Одеський НВК «Гімназія №7»
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Організація освітнього процесу 

ОЗЗСО №8ОСШ №64
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Організація освітнього процесу 

Гімназія №4
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Організація освітнього процесу 

Гімназія №4
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Організація освітнього процесу 

ОНВК №67
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Організація освітнього процесу 

Ліцей «Фонтанський»
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Організація освітнього процесу 

Гімназія №2
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Організація освітнього процесу 

ОНВК №67
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Організація освітнього процесу 
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Дистанційне спілкування 

ОЗЗСО №62
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Спеціальні  приміщення   (в дитячих садках це ізолятори)   для тимчасового 

перебування учасників освітнього процесу 

ЗЗСО №80
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Медичні пункти у закладах освіти
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Медичні пункти у закладах освіти
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Медичні пункти у закладах освіти
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Проведення роз'яснювальної роботи серед персоналу
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Проведення роз'яснювальної роботи серед персоналу

ОНВК №67
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Проведення роз'яснювальної роботи серед вихованців
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Забезпеченість  засобами  індивідуального  захисту
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Забезпеченість  засобами  індивідуального  захисту
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Забезпеченість  засобами  індивідуального  захисту
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Забезпеченість  засобами  індивідуального  захисту

ОНВК «Гармонія»
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Забезпеченість  засобами  індивідуального  захисту

ОЗЗСО №27
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Проведення  утилізації
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Організація питного режиму

ОЗЗСО №48
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Організація питного режиму

ОНВК «Гімназія №7»
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Провітрювання  приміщень
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Провітрювання  приміщень

ОНВК №67
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Очищення  та  дезінфекція
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Організація  харчування у закладах освіти

ОНВК №67
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Організація  харчування  у закладах освіти

ОЗЗСО №92
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Організація  харчування у закладах освіти

Ліцей «Європейський»
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Організація  харчування у закладах освіти



www.omr.gov.ua

www.osvita-omr.gov.ua

ІНФОРМАЦІЙНЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

4 вебсайти – територіальних 

відділів освіти районів;

279 вебсайтів – закладів 

дошкільної, загальної 

середньої та позашкільної 

освіти.
80

http://www.omr.gov.ua/
http://www.don.od.ua/

