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 Про організацію освітнього процесу в закладах освіти у    

період карантинних обмежень 

 

 

  

 Зазвичай підготовка закладів освіти до нового навчального року 

проводиться заздалегідь впродовж всього літнього періоду, але в цьому році 

адаптивний карантин вніс свої корективи у життя шкіл, садочків та 

позашкільних закладів освіти міста. 

 Інструктивно-методичні матеріали щодо порядку підготовки закладу 

освіти до нового навчального року та опалювального сезону з питань 

цивільного захисту, охорони праці та безпеки життєдіяльності ми отримали 

від Міністерства освіти і науки України лише 30 липня 2020 року, 

рекомендації щодо організації роботи закладів загальної середньої освіти у 

2020/2021 навчальному році   були надіслані  МОН    5 серпня 2020 року, 

тому розробленням алгоритму роботи закладів у період карантину, 

рекомендацій стосовно дотримання  протиепідеміологічних  заходів у 

закладах освіти на період карантину у зв’язку із поширенням коронавірусної 

хвороби (COVID-19) департамент освіти та науки Одеської міської ради 

займався самостійно і представив свої напрацювання 24 липня 2020 року. 

 На базі ліцею № 81 відбулася презентація організації освітнього  

процесу в закладах загальної середньої освіти м. Одеси в 2020/2021 

навчальному році в умовах карантину. Ми обговорили з директорами шкіл  

можливі  варіанти організації роботи шкіл міста в умовах карантину на 

прикладі Одеського ліцею №81:  

- у звичайному режимі (за умови помірного розвитку епідемії) з 

дотриманням санітарно-епідемічних вимог; 

-  повністю в дистанційному режимі; 

-  у змішаному режимі. 

 Усі школи міста отримали методичні рекомендації з даного питання, 

орієнтовний алгоритм дій  директора щодо підготовки закладу до роботи у 

період карантину, поради з організації роботи з учнями та вихованцями. 

 Також, ще до отримання рекомендацій МОЗ,  заклади освіти 

комунальної власності територіальної громади міста отримали розроблений 

департаментом освіти та науки   алгоритм дій на випадок надзвичайної 

ситуації, пов’язаною з реєстрацією випадків захворювання на COVID-19 

серед учнів та працівників. 

 



2 
 

 З метою організації роботи із підготовки закладів освіти до нового 

навчального року керівниками закладів освіти були вжиті заходи щодо 

приведення інженерно-технічних комунікацій, устаткування, обладнання у 

відповідність до чинних стандартів, правил, норм. 

 З місцевого бюджету  для закладів освіти комунальної власності 

територіальної громади м. Одеси було виділено 23,3 млн. грн. на придбання 

захисних масок для працівників закладів освіти, антисептиків для рук, 

миючих та дезінфікуючих засобів для поверхонь, рідкого мила, паперових 

рушників, пірометрів, тощо. 

 До 26  серпня були проведені перевірки готовності закладів освіти  до 

роботи у новому навчальному році  комісіями, до складу яких увійшли 

представники ГУ ДСНС України в Одеській області, ГУ 

Держпродспоживслужби в м. Одесі, департаменту освіти та науки, КУ  

«Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ 

системи освіти» кожного району, батьківської громадськості. Всі школи, 

дитячі садки, позашкільні заклади отримали дозвіл на роботу у новому 

2020/2021 н.р. 

 

2020/2021 навчальний рік у закладах освіти комунальної власності 

територіальної громади м. Одеси розпочався у звичайному режимі, адже в 

місті було встановлено «жовтий» рівень епідемічної небезпеки. 

З 1-го вересня 2020 року в умовах адаптивного карантину працюють: 

- 124 заклади загальної середньої освіти, які відвідують майже 107 

тис. учнів (106 853) учнів; 

- 126 закладів дошкільної освіти, в яких виховуються  30 тис. дітей 

дошкільного віку (5  закладів освіти закриті на капітальний ремонт      

( 39, 41, 90, 217, 255); 

- 16 закладів позашкільної освіти, які відвідують біля 23 тис.  дітей. 

Пріоритетом організації освітнього процесу в закладах освіти є: 

 дотримання принципів соціального дистанціювання, правил 

гігієни; 

  використання засобів індивідуального захисту; 

 уникнення масових скупчень осіб. 

Рішенням педагогічної ради педагогічні колективи закладів освіти 

затвердили порядок організації освітнього процесу в закладі загальної 

середньої освіти в період карантину в зв'язку з поширенням коронавірусної 

хвороби (СОVID-19). 
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Ми рекомендували керівникам закладів освіти запровадити гнучку 

структуру навчального року, передбачивши можливість внесення змін до 

термінів проведення канікул, початку та завершення навчальних семестрів, з 

урахуванням епідеміологічної ситуації. 

 

 Ми запропонувати батькам учнів, які належать до категорій, яким не 

рекомендовано перебування в закладах освіти (особам із хронічними 

легеневими хворобами; особам, які мають розлади імунної системи; особам із 

захворюванням на цукровий діабет тощо), продовжити навчання за формами 

здобуття освіти, що максимально відповідають потребам їхнього захисту та 

безпеки (наприклад, педагогічний патронаж, екстернатна, сімейна (домашня) 

або дистанційна форми здобуття освіти). І наразі 279 учнів перебувають на 

індивідуальному навчанні,  сімейну (домашню) форму здобуття освіти  

обрали 146 учнів, дистанційно навчається 280 учнів. Розпочато і прийом заяв 

на екстернатну форму навчання. На сьогодні вже є 5 заяв. 

На базі 7 закладів загальної середньої освіти  (ЗЗСО № 1,81, 118, 122; 

СШ № 17, 111, гімназія 5)  функціонують класи з дистанційною формою 

освіти. Навчання здійснюється на платформах: «Класна оцінка» (українська 

платформа), Google,  SmartKids, Microsoft Teams тощо. Платформи 

забезпечені необхідними сервісами такими як, електронні підручники, 

відеоуроків, розклад уроків, журнал, щоденник, сервіси для створення 

завдань та перевірки навчальних досягнень учнів (тестування).   

Учні та батьки усіх шкіл міста проінформовані про те, на яких 

платформах та через які онлайн сервіси (Skype, Viber, WhatsApp, Zoom тощо) 

буде відбуватися навчання дітей у разі входження м. Одеси у «червону» зону 

епідемічної небезпеки. 

Продовжується розміщення відеоуроків педагогічних працівників  на 

вебсайті департаменту освіти та науки Одеської міської ради у розділі 

«Дистанційна освіта». Уроки розміщені по класам та по предметам 

відповідно  до календарного плану роботи та навчальної програми. Станом 

на 14.09.2020 з 1 по 11 клас розміщено  більше 700 уроків.  

 

Організація освітнього процесу в закладі освіти забезпечується з 

урахуванням: 

- вимог соціального дистанціювання. А саме: уникнення скупчення, 

спрямованого на мінімізацію контактування з іншими особами                

(відкрито декілька входів до приміщення закладу, розроблено 

гнучкий  графік початку навчальних занять для різних категорій 

здобувачів освіти, використовується  розмітка на підлозі, що 
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полегшує організацію двостороннього руху коридорами, 

виокремленні зони переміщення для різних вікових категорій учнів 

тощо); 

- регулярного моніторингу та аналізу відвідування занять учнями 

(вихованцями)  з метою раннього виявлення збільшення 

захворюваності. 

Вхід до приміщень закладу дозволяється при наявності захисної 

маски або респіратора. Окрім учнів 1-4-х класів, вхід та пересування 

яким дозволяється без використання захисної маски або респіратора. 

Захисні маски можуть не використовуватися під час проведення занять у 

навчальних приміщеннях. Під час пересування школою використання 

захисних масок є обов’язковим. 

Головним санітарним лікарем України  заборонено  допуск до 

закладу освіти батьків або супроводжуючих осіб, крім осіб, які 

супроводжують осіб з інвалідністю. 

З  метою забезпечення соціальної дистанції під час навчання школи 

використовують  великі приміщення (зокрема, актові зали, рекреації, 

коридори, адаптовані для потреб навчання). 

В школах закріпили за класами певні навчальні кабінети для 

мінімізації пересування учнів у приміщеннях закладу освіти. 

За сприятливих погодних умов  окремі заклади забезпечують 

проведення занять з окремих предметів на відкритому повітрі. 

Обмежено проведення масових заходів (нарад, зборів тощо) в 

закритих приміщеннях (окрім заходів необхідних для забезпечення 

функціонування закладів освіти — проведення педагогічних рад, конкурсних 

комісій, конференцій трудового колективу тощо). 

Спілкування педагогічних працівників із батьками  здійснюється 

переважно дистанційно за допомогою будь-яких засобів зв'язку. 

Також, було запропоновано уникати організації видів діяльності, які 

вимагають безпосереднього фізичного контакту між учнями:  ми 

рекомендували  зменшити кількість комунікаційних вправ, уникати групових 

ігор, що передбачають тактильний контакт, проводити ранкові зустрічі із 

дотриманням соціальної дистанції, за можливості, на свіжому повітрі тощо. 

Звертаю увагу, що  в школах працюють групи подовженого дня, адже 

забезпечені усі необхідні умови для дотримання протиепідеміологічних 

правил  учнями під час перебування  в них. 

Це ж  стосується і роботи гуртків, секцій та інших форм позашкільної 

освіти як на базі шкіл, так і на базі закладів позашкільної освіти. 
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Керівниками закладів освіти обладнані спеціальні приміщення (в 

дитячих садках це ізолятори) для тимчасового перебування учасників 

освітнього процесу у разі виявлення в них симптомів гострого 

респіраторного захворювання та/або підвищеної температури. 

Медичні пункти закладу забезпечені необхідними засобами та 

обладнанням (безконтактними  термометрами, дезінфекційними, в тому числі 

антисептичними засобами для обробки рук, засобами особистої гігієни та 

індивідуального захисту). 

Медичним персоналом закладів освіти проведена роз’яснювальна 

робота з персоналом та учнями щодо індивідуальних заходів профілактики та 

реагування на виявлення симптомів коронавірусної хвороби;інструктажі для 

працівників щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції, 

дотримання правил респіраторної гігієни та протиепідемічних заходів. В усіх 

закладах освіти розміщена  наочна інформація (плакати/банери) про 

необхідність дотримання респіраторної гігієни та етикету кашлю. 

Допуск до роботи персоналу закладів освіти здійснюється за умови 

використання засобів індивідуального захисту (респіратора або захисної 

маски, в у тому числі виготовлених самостійно) після проведення 

термометрії безконтактним термометром. 

Усі працівники забезпечені засобами індивідуального захисту з 

розрахунку 1 захисна маска на 3 години роботи. Засоби індивідуального 

захисту є у  наявності із розрахунку на 5 робочих днів безпосередньо на 

робочому місці працівника. 

Працівники закладів освіти, які визначені такими, що  потребують 

самоізоляції відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я не 

допускаються до роботи. 

В усіх закладах освіти передбачені місця  для дезінфекції рук,  є 

необхідні умови для дотримання працівниками правил особистої гігієни 

(рукомийники, мило рідке, паперові рушники (або електросушарки для рук). 

На вході до всіх приміщень закладу організовуються місця для обробки 

рук антисептичними засобами, які позначені  яскравим вказівником про 

правила та необхідність дезінфекції рук (банер, наклейка, тощо). 

Розміщенні контейнери для використаних засобів індивідуального 

захисту тощо. Адміністрацією закладів освіти забезпечено організацію 

централізованого збору використаних засобів індивідуального захисту, 

паперових серветок в окремі контейнери (урни) з кришками та 

поліетиленовими пакетами, з подальшою утилізацією згідно з укладеними 

угодами на вивіз твердих побутових відходів. 
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Забезпечується організація питного режиму учасників освітнього 

процесу, зокрема із використанням індивідуального або одноразового 

посуду. 

Після кожного навчального заняття проводиться провітрювання 

приміщень. 

Після проведення занять у кінці робочого дня  проводиться  

очищення і дезінфекція поверхонь (в тому числі дверних ручок, столів, 

місць для сидіння, поручнів тощо). 

Керівниками закладів освіти спільно з організаціями, які здійснюють 

харчування учнів, розроблені графіки харчування. Організація 

мультипрофільного харчування за типом «шведського столу» та шляхом 

самообслуговування на період карантину не дозволяється. В їдальнях 

забезпечена відстань між столами не менше 1,5 м та розміщення за столом не 

більше 4-х осіб. 

В усіх школах педагогами наразі проводиться робота щодо виявлення 

рівня опанування учнями навчального матеріалу, яким учні оволодівали під 

час карантинних обмежень самостійно або із використанням технологій 

дистанційного навчання, визначено необхідність організації повторення 

цього матеріалу, сплановано  та організовано систематизацію та 

узагальнення навчального матеріалу, актуалізацію окремих тем, передбачено 

визначення диференційованих навчальних завдань з урахуванням рівня 

засвоєння попереднього матеріалу учнями тощо. 

Стосовно виявлення хворих на коронавірус. 

Наразі, станом на 09.09.2020 р.  в 6-ти закладах освіти закрито 7 класів 

та 2 групи. А саме: 

- Одеська СШ № 53, 2 класи, 57 учнів. Класи знаходяться на 

самоізоляції із застосуванням дистанційної форми навчання. Заклад працює у 

звичайному режимі; 

- Одеська ЗОШ № 8, 3 класи, 89 учнів. Класи знаходяться на 

самоізоляції із застосуванням дистанційної форми навчання. Заклад працює у 

звичайному режимі; 

- Одеський НВК № 13, 1 клас, 28 учнів. Клас знаходиться на 

самоізоляції із застосуванням дистанційної форми навчання. Заклад працює у 

звичайному режимі; 

- Одеський НВК № 125, 1 група, 42 вихованця. Група знаходиться 

на самоізоляції. Заклад працює у звичайному режимі; 

- Одеський СНВК № 313, 1 група, 10 вихованців. Група 

знаходиться на самоізоляції. Заклад працює у звичайному режимі; 
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- Одеська СШ № 64, 1 клас, 38 учнів. Клас знаходиться на 

самоізоляції із застосуванням дистанційної форми навчання. Заклад працює у 

звичайному режимі. 

Таким чином, в закладах освіти комунальної власності територіальної 

громади м. Одеси  організація освітнього процесу здійснюється з 

урахуванням усіх рекомендацій МОЗ, МОН, що направлені на убезпечення 

від зараження коронавірусною інфекцією всіх учасників освітнього процесу, 

захист їх життя  і здоров’я. 


