
ОДЕСЬКА МІСЬКА РАДА 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ

НАКАЗ

у/Р. , 2022 ' Одеса

Про організацію освітнього процесу 
в закладах освіти комунальної власності 
територіальної громади м. Одеси 
на період воєнного стану

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України «Про 
введення воєнного стану в Україні», розпоряджень голови Одеської обласної 
військової адміністрації від 25.02.2022 року №4/А-2022 «Про впровадження 
заходів правового режиму воєнного стану у закладах освіти», від 08.03.2022 
року №79/А-2022 «Про організацію освітньої діяльності в Одеській області на 
період воєнного стану», наказу Департаменту освіти і науки Одеської обласної 
військової адміністрації від 09.03.2022 року №3/ОД «Про організацію 
освітнього процесу в закладах освіти області на період воєнного стану», з 
метою відновлення освітнього процесу в закладах освіти комунальної власності 
територіальної громади м. Одеси, виконання освітніх програм у 2021/2022 
навчальному році, забезпечення максимальної безпеки дітей та працівників 
системи освіти

НАКЗУЮ:

1. Керівникам закладів освіти комунальної власності територіальної громади 
м. Одеси:
1.1. Тимчасово призупинити освітній процес у закладах дошкільної освіти та 
дошкільних групах інших закладів освіти.
1.2. Забезпечити з 14.03.2022 організацію освітньої діяльності в закладах 
загальної середньої та позашкільної освіти:
1.2.1. за дистанційною формою навчання;
1.2.2. за індивідуальною формою (екстернатною, сімейною (домашньою) 
відповідно до заяв одного з батьків учнів.
1.3. Забезпечити можливість учням з числа внутрішньо переміщених осіб 
тимчасово відвідувати (за заявою одного з батьків) заклади загальної середньої 
освіти за місцем тимчасового перебування в м. Одесі.

№



1.4. Під час організації освітнього процесу забезпечити використання 
технологій дистанційного навчання, асинхронного онлайн-навчання, 
електронних ресурсів закладів освіти, Департаменту освіти та науки Одеської 
міської ради тощо.
1.5. Організувати підготовку завдань з різних предметів для здобувачів освіти 
закладів загальної середньої освіти, в тому числі з врахуванням корекційно- 
розвиткової роботи.
1.6. Розмістити завдання та рекомендації на офіційних вебсайтах закладів 
освіти, використовуючи для їх передачі різноманітні засоби комунікації, 
спілкування в телефонному режимі, листування через електронну пошту.
1.7. Інформувати батьківську та педагогічну громадськості щодо особливостей 
освітньої діяльності закладів освіти на період воєнного стану.
2. Директорам КУ «Одеський інклюзивно-ресурсний центр №№1-9»:
2.1. Забезпечити діяльність ІРЦ, переважно у дистанційному режимі, 
корекційно-розвиткові заняття з дітьми з особливими освітніми потребами 
проводити дистанційно (за обов’язкової письмової згоди батьків на проведення 
дистанційних занять) з обов’язковим врахуванням стану дитини.
2.2. Результати комплексної оцінки розвитку дитини (до розблокування АС 
«ІРЦ») формувати у паперовому форматі, за підписом керівника ІРЦ.
2.3. Організувати інформаційно-роз’яснювальну роботу та психологічну 
підтримку дітей з особливими освітніми потребами, їх родин з максимальним 
використанням технічних можливостей ІРЦ.
3. Директору КУ «Одеський центр професійного розвитку педагогічних 
працівників» Ярославцевій Н.О.:
3.1. Проводити постійне консультування та надання методичної допомоги 
вчителям, які організують освітній процес в закладах освіти за різними 
формами освіти.
3.2. Забезпечити розміщення та системне оновлення на офіційному сайті КУ 
«Одеський центр професійного розвитку педагогічних працівників» навчальних 
матеріалів з предметів навчання, матеріалів та рекомендацій з психологічної 
підтримки дітей та їх батьків.
4. Начальникам територіальних відділів освіти районів забезпечити 
координацію організації освітнього процесу в закладах загальної середньої та 
позашкільної освіти відповідних районів на період воєнного стану.
5. Начальнику відділу інформаційно-інноваційних технологій Департаменту 
освіти та науки Одеської міської ради Колю С.В. забезпечити консультування 
керівників закладів освіти з питань технічної організації освітньої діяльності в 
закладах загальної середньої та позашкільної освіти за дистанційної форми 
освіти.
6. Відповідальність за виконання цього наказу покласти на керівників закладів 
освіти комунальної власності територіальної громади м. Одеси.
7.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту


