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MIHICTEPCTBO ОСВІТИ I НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
Деякі питання організації дистанційного навчання.
Відповідно до абзаців першого i третього частини першої, частини дванадцятої
статті 9 Закону України «Про освіту», частини третьої статті 4 Закону України «Про
повну загальну середню освіту», пункту 8 Положения про Міністерство освіти i науки
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014
року N 630, та з метою забезпечення організації дистанційного навчання
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної
середньої освіти, що додається.
2. Внести до Положення про дистанційне навчання, затвердженого наказом
Міністерства освіти i науки України від 25 квітня 2013 року № 466, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 р. за № 703/23235 (зі змінами), такі
зміни:
1 ) абзац другий пункту 1.3 розділу I виключити.
У зв'язку з цим абзаци третій — п’ятий вважати абзацами другим — четвертим;
2) у пунктах 2.2, 2.9, 2.10 розділу II, пункті 3.9 розділу III слово «ЗНЗ»
3) пункт 2.4 розділу II, пункт 3.12 розділу III, пункти 4.1 — 4.3 розділу
І ВИ КЛЮЧИТИ.
У зв’язку з цим пункти 2.5 — 2.10 розділу II вважати пунктами 2.4 — 2.9 розділу
II, пункти 4.4 — 4.7 розділу IV — пунктами 4.1 — 4.4 розділу IV.
3. Державній установі «Український Інститут розвитку освіти (Карандій В.)
здійснювати методичне забезпечення дистанційної освіти.
4. Директорату шкільної освіти (Осмоловський А.) забезпечити в
установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України, департаменту
забезпечення
документообігу контролю та
інформаційних технологій (Сірко І.), зробити відмітку у справах архіву.
5.Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування
т. в. о. Міністра

Сергій ШКАРЛЕТ
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ПОЛОЖЕННЯ

про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти
І. Загальні положення
1. Це Положення визначає механізм забезпечення здобуття повної
загальної середньої освіти (далі — освіти) за дистанційною формою, а також
використання технологій дистанційного навчання під час організації здобуття
освіти за різними формами в закладах освіти, які забезпечують здобуття повної
загальної середньої освіти (далі — заклади освіти) .
2. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях: асинхронний
режим — взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання, під час якої учасники
взаємодіють між собою із затримкою у часі, застосовуючи при цьому інтерактивні
освітні платформи, електронну пошту, форуми, соціальні мережі тощо:
електронні освітні ресурси з навчальних предметів (інтегрованих курсів) — засоби
навчання на цифрових носіях будь-якого типу a6o розміщені в інформаційнотелекомунікаційних системах, які відтворюються за допомогою електронних
технічних засобів i можуть застосовуватися в освітньому процесі при вивченні
окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів);
електронне освітнє середовище — сукупність умов навчання, виховання та
розвитку учнів, що забезпечуються за допомогою сучасних освітніх, інформаційнокомунікаційних (цифрових) технологій;
дистанційне навчання — організація освітнього процесу (за дистанційною
формою здобуття освіти a6o шляхом використання технологій дистанційного
навчання в різних формах здобуття освіти) в умовах віддаленості один від одного
його учасників та ïx як правило опосередкованої взаємодії в освітньому середовищі,
яке функціонує на базі сучасних освітніх, інформаційно-комунікаційних (цифрових)
технологій;
інформаційно-телекомунікаційна
система
дистанційного
навчання
(електронна освітня платформа) — програмно-технічний комплекс, що об’єднує
систему електронних освітніх ресурсів, програмне забезпечення для створення,
накопичення та доступу до таких ресурсів, а також для організації освітнього
процесу в умовах дистанційного навчання (у тому числі ефективної взаємодії
учасників освітнього процесу та контролю за навчанням);
інформаційно-комунікаційні
(цифрові) технології дистанційного
навчання — технології створення, накопичення, зберігання та доступу до
електронних освітніх ресурсів з навчальних предметів (інтегрованих курсів), а також
забезпечення організації та супроводу освітнього процесу за допомогою
спеціалізованого програмного забезпечення та засобів інформаційнокомунікаційного зв'язку, у тому числі мережі Інтернет;
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синхронний режим - взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання, під час
якої учасники одночасно перебувають в електронному освітньому середовищі a6o
спілкуються за допомогою засобів аудіо -, відео - конференції;
система управління дистанційним навчанням - програмне забезпечення,
призначене для організації освітнього процесу, ефективної взаємодії учасників
освітнього процесу та контролю за навчанням через мережу Інтернет (у тому числі
електронного розкладу занять, електронних класних журналів/ щоденників);
суб’єкти дистанційного навчання — учні, педагогічні працівники, батьки aбo
інші законні представники неповнолітніх учнів (далі - батьки), асистенти дітей, які
беруть участь в освітньому процесі за дистанційною формою здобуття освіти a6o з
використанням технологій дистанційного навчання в іншій формі здобуття
освіти;
технології дистанційного навчання — комплекс освітніх технологій
(технології
розвивального,
проектного,
змішаного,
диференційованого,
програмованого, модульного навчання тощо), а також інформаційно комунікаційних (цифрових) технологій, що дають можливість реалізувати процес
дистанційного навчання.
Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про
освіту», «Про повну загальну середню освіту».
3. Організація
дистанційного
навчання
забезпечує
можливість
реалізувати право осіб на якісну та доступну освіту відповідно до ïx здібностей,
інтересів, потреб, мотивації, можливостей та досвіду, незалежно від віку, місця
проживання чи перебування, стану здоров’я, інвалідності, соціального i майнового
стану, інших ознак i обставин, у тому числі тих, які об’єктивно не мають
можливість відвідування закладів освіти.
4. Дистанційне навчання здійснюється відповідно до освітньої програми
закладу освіти та має забезпечувати виконання суб’єктами дистанційного
навчання державних стандартів освіти.
У разі потреби дистанційне навчання може організовуватися за
індивідуальним навчальним планом.
5. 3 метою забезпечення в закладі освіти єдиних підходів до створення
електронного освітнього середовища педагогічна рада схвалює використання
конкретних інформаційно-телекомунікаційних систем (електронних освітніх
платформ), комунікаційних он-лайн сервісів та інструментів, за допомогою яких
організовується освітній процес під час дистанційного навчання. У рамках таких
єдиних підходів педагогічні працівники, користуючись академічною свободою,
можуть обирати форми, методи i засоби дистанційного навчання.
6. Заклади освіти можуть використовувати державну інформаційнотелекомунікаційну систему (електронну освітню платформу), технічні можливості
якої забезпечують дистанційне навчання.
7. Організація освітнього процесу під час дистанційного навчання може
передбачати навчальні (у тому числі практичні, лабораторні) заняття, корекційнорозвиткові заняття, вебінари, он-лайн форуми та конференції, самостійну роботу,
дослідницьку, пошукову, проектну діяльність, навчальні ігри,
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8. консультації та інші форми організації освітнього процесу, визначені
освітньою програмою закладу освіти (навчальними програмами з окремих предметів
(інтегрованих курсів).
9. Організація освітнього процесу має забезпечувати регулярну та
змістовну взаємодію суб’єктів дистанційного навчання, з використанням форм
індивідуальної та колективної навчально-пізнавальної діяльності учнів, а також
здійснення ними самоконтролю під час навчання.
10. Отримання навчальних матеріалів, спілкування між суб’єктами дистанційного
навчання під час навчальних та корекційно-розвиткових занять, консультацій, що проводиться
дистанційно, забезпечується передачею відео -, аудіо -, графічної та текстової інформації в
синхронному a6o асинхронному режимі.
Педагогічні працівники самостійно визначають режим (синхронний a6o
асинхронний) проведення окремих навчальних занять. При цьому не менше 30 відсотків
навчального часу, передбаченого освітньою програмою закладу освіти,
організовується в синхронному режимі (решта навчального часу організовується в
асинхронному режимі).
Для учнів, які не можуть взяти участь у синхронному режимі взаємодії з
поважних причин (стан здоров’я, відсутність доступу (обмежений доступ) до мережі
Інтернет a6o технічних засобів навчання, зокрема дітей із сімей, які перебувають у
складних життєвих обставинах, багатодітних, малозабезпечених сімей тощо), заклад
освіти забезпечує використання інших засобів комунікації, доступних для учнів
(телефонний, поштовий зв'язок
11. Заклад освіти забезпечує регулярне відстеження результатів навчання учнів, а
також надання їм підтримки в освітньому процесі (за потреби).
Оцінювання результатів навчання учнів проводяться за видами оцінювання,
визначеними спеціальними законами, i відповідно до критеріїв, визначених МОН
України. Державна підсумкова атестація учнів проводиться відповідно до
законодавства.
Оцінювання результатів навчання учнів може здійснюватися очно a6o
дистанційно з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних (цифрових)
технологій, зокрема відео конференцій-зв’язку.
12. Організація
освітнього
процесу
під
час
дистанційного
навчанняздійснюється з дотриманням вимог законодавства про освіту, захист
персональних даних, а також санітарних правил i норм (щодо формування
розкладу навчальних занять, рухової активності, вправ для очей, безперервної
тривалості навчальної діяльності з технічними засобами навчання, тривалості
виконання завдань для самопідготовки у позанавчальний час).
Дистанційне навчання організовується для учнів, які не мають медичних
протипоказань до занять із комп’ютерною технікою.
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13. Дистанційне навчання осіб із особливими освітніми потребами
здійснюється з урахуванням індивідуальної програми розвитку.
Дистанційне навчання осіб із особливими освітніми потребами може
передбачати залучення допоміжних технологій дистанційного навчання
(озвучування даних з екрану, голосове введення тексту, субтитри, клавіатури,
спеціальними можливостями тощо) з урахуванням індивідуальних потреб,
можливостей, здібностей та інтересів таких осіб.
Освітній процес під час дистанційного навчання осіб з особливими
освітніми потребами забезпечується за участі асистента вчителя та/або асистента
учня.
14. Облік навчальних занять i 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.
15. Облік робочого часу та оплата праці педагогічних працівників, які
організовують дистанційне навчання, здійснюється відповідно до законодавства у
сфері загальної середньої освіти.
Організація освітнього процесу під час дистанційного навчання
здійснюється у межах робочого часу педагогічних працівників, який визначається
відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту».
Керівник закладу освіти забезпечує організацію освітнього процесу під час
дистанційного навчання та здійснення контролю за виконанням освітніх програм.
Спосіб організації такого контролю схвалюються педагогічною радою закладу
освіти.
У разі потреби засновник i керівник закладу освіти забезпечує організаційну
та методичну підтримку педагогічних працівників для реалізації дистанційного
навчання.
3 метою забезпечення умов праці, необхідних для організації дистанційного
навчання, відповідно до умов трудового договору a6o за рішенням засновника
може здійснюватися надання педагогічним працівникам персональних
комп’ютерів (з можливістю використання засобів аудіо-відео-конференцій
зв’язку) в тимчасове користування. У разі використання педагогічними
працівниками власних технічних засобів для потреб організації дистанційного
навчання вони можуть одержати компенсацію відповідно до законодавства про
працю.
Батьки сприяють виконанню дитиною освітньої програми, навчальних
програм з окремих предметів (інтегрованих курсів передбачених ними результатів
навчання, реалізації індивідуальної освітньої траєкторії, дбають про фізичне та
психічне здоров’я дітей, формують у них навички здорового способу життя, а
також сприяють дотриманню учнями академічної доброчесності в освітньому
процесі.
У разі, якщо під час дистанційного навчання батьки не виконують свої обов’язки
щодо забезпечення здобуття дитиною освіти, зокрема не забезпечують участь дитини в
освітньому процесі протягом 10 робочих днів підряд з невідомих причин, заклад освіти
інформує про це відповідну службу у справах дітей.
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II.

Організація здобуття освіти за дистанційною формою
(як окремою формою здобуття освіти)

1. Організація здобуття освіти за дистанційною формою (як окремою формою
здобуття освіти) може здійснюватися для осіб, які:
1) не можуть відвідувати навчальні заняття в закладах освіти (у зв’язку зі станом
здоров’я, відбуванням покарання, збройним конфліктом, проживанням (перебуванням)
за кордоном (для громадян України), на тимчасово окупованій території України a6o у
населених пунктах, території здійснення заходів із забезпечення національної безпеки i
оборони, відсічі i стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та
Луганській областях, на території населених пунктів на лінії зіткнення тощо);
2) потребують реалізації індивідуальної освітньої траєкторії відповідно до ïx
здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей та досвіду (у зв’язку з
визначенням особливих освітніх потреб дитини, індивідуалізацією навчання
обдарованих дітей, систематичним заняттям учнем певним видом (видами) спорту та
участю у спортивних змаганнях тощо).
2. Організація здобуття освіти за дистанційною формою здійснюється виключно
за бажанням учнів, ïx батьків. Батьки створюють належні та безпечні умови навчання,
виховання i розвитку дитини, яка здобуває освіту за дистанційною формою.
3. Організація здобуття освіти за дистанційною формою здійснюється закладом
освіти на підставі рішення педагогічної ради, за наявності навчально-методичного та
системотехнічного забезпечення (відповідно до розділу IV цього Положення).
Засновник може визначати конкретний заклад (заклади) з числа тих, що належать
до сфери його управління, який може здійснювати організацію освітнього процесу за
дистанційною формою для осіб, які виявили відповідне бажання (незалежно від
території обслуговування).
На вебсайті закладу освіти (за його відсутності - на вебсайті засновника)
за
ним здобуття освіти
оприлюднюється інформація про забезпечення
дистанційною формою.
Для організації дистанційної форми здобуття освіти заклад освіти створює у
складі
класи
з
дистанційною
Наповнюваність
класів
своєму
визначаються відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту».
Заклади освіти можуть створювати внутрішні структурні підрозділи, що
забезпечують організацію здобуття освіти за дистанційною формою (центри
дистанційного навчання тощо).
В освітній програмі закладу освіти, який організовує здобуття освіти за
дистанційною формою, мають бути визначені особливості організації освітнього
процесу (опис форм організації освітнього процесу та інструментарію оцінювання,
у тому числі з навчальних предметів художньо-естетичного, фізкультурнооздоровчого та технологічного циклів, та інші складники, що враховують
особливості освітньої діяльності закладу освіти).

8

Зарахування (переведення) на дистанційну форму здобуття освіти
здійснюсться за наказом керівника закладу освіти на підставі особистої заяви
повнолітньої особи a6o одного з батьків. За наявності обставин, які об’сктивно
унеможливлюють особисте подання заяви, може бути подано скановану копію
a6o фотокопію заяви будь-якими засобами зв’язку (факсом, електронною
поштою тощо). У заяві підтверджується наявність в учня умов для
дистанційного навчання в синхронному та асинхронному режимах, зокрема
доступу до мережі Інтернет, персонального комп’ютера (з можливістю
використання засобів аудіо, відео-конференцзв’язку).
Зарахування (переведення) учнів на дистанційну форму здійснюється, як
правило, до початку навчального року a6o семестру (триместру) навчання.
4. Учні, які здобувають освіту за дистанційною формою, продовжують
наступний рік навчання за цією формою здобуття освіти за умови засвоєння
освітньої програми на рівні навчальних досягнень не нижче середнього, що
підтверджується результатами річного оцінювання.
У разі встановлення у таких учнів початкового рівня навчальних
досягнень з предмета(ів) інваріантної частини a6o базових, вибірковообов’язкових предметів навчального плану, вони иожуть бути переведені на
очну (денну, вечірню) форму здобуття освіти відповідно до рішення
педагогічної ради закладу освіти.
III. Організація освітнього процесу з використанням технологій
дистанційного навчання
1. Технологій дистанційного навчання можуть використовуватися
закладами освіти під час організації здобуття освіти за різними формами
(очною (денною, вечірньою), заочною, мережевою, екстернатною, сімейною
(домашньою), педагогічним патронажем).
2. Технології дистанційного навчання під час організації здобуття освіти
за різними формами можуть використовуватися забезпечення вивчення
окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів) a6o ïx окремих тем,
впровадження профільного навчання:
1) забезпечення проведення додаткових індивідуальних та/або групових
консультацій та/або занять для навчальних предметів, з яких проводиться
державна підсумкова атестація на відповідному рівні повної загальної
середньої освіти, та з яких рівень досягнутих результатів навчання менше
середнього рівня результатів навчання учнів відповідного року навчання у
відповідному закладі освіти ;
2) реалізації індивідуальної освітньої траєкторії учнів відповідно до ïx
здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей та досвіду (з причин,
зазначених у підпункті 2 пункту 1 розділу II цього Положення);
3) забезпечення освітнього процесу під час надзвичайних ситуацій
природного та техногенного походження, карантину, інших обставин, які
об’єктивно не можуть відвідування закладів освіти (далі — надзвичайні
обставини);
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4) забезпечення проведення (надання) додаткових психологопедагогічних i корекційно-розвиткових занять (послуг) для осіб з особливими
освітніми потребами (під час надзвичайних обставин, а також у разі відсутності
фахівців із проведення (надання) таких занять (послуг) із числа працівників
закладу освіти i неможливості організувати проведення (надання) таких занять
(послуг) залученими фахівцями в населеному пункті, де проживає учень).
3. Рішення про використання технологій дистанційного навчання в

освітньому процесі відповідно до пункту 2 цього розділу приймається
педагогічною радою закладу освіти до початку навчального року a6o упродовж
навчального року у випадку настання обставин, що потребують організації
освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання).
Упродовж навчального року використання технологій дистанційного
навчання для вивчення окремих тем з навчальних предметів (інтегрованих курсів),
проведення окремих навчальних занять i консультацій, оцінювання результатів
навчання учнів може здійснюватися за ініціативою педагогічних працівників (з
відповідним узгодженням розкладу навчальних занять).

Використання технологій дистанційного навчання відповідно до
підпунктів 4, 6 пункту 1 цього розділу може здійснюватися на підставі
особистої заяви повнолітньої особи a6o одного з батьків учня (для
неповнолітніх осіб) зі складанням індивідуального навчального плану. У заяві
підтверджується наявність в учня умов для дистанційного навчання в
синхронному та асинхронному режимах, зокрема доступу до мережі Інтернет,
персонального комп’ютера (з можливістю використання засобів аудіо-відео
конференційного зв’язку Під час дії карантинних обмежень (застосування
протиепідемічних заходів) освітній процес у закладі освіти за рішенням
педагогічної ради може організовуватися у спосіб, за якого окремі теми з
навчального предмету (інтегрованого курсу) частиною учнів класу вивчаються
очно, іншою частиною учнів класу — дистанційно (в асинхронному режимі, з
можливістю надання учням підтримки шляхом проведення консультацій в
синхронному режимі). При цьому для учнів визначається черговість очного та
дистанційного навчання з метою забезпечення рівних умов.
Під час надзвичайних обставин заклад освіти може організовувати
освітній процес із використанням технологій дистанційного навчання за
допомогою технічних засобів комунікацій, доступних для учасників освітнього
процесу. При цьому обсяг навчального часу, що забезпечується в синхронному
режимі, визначається педагогічним працівником i може бути менше обсягу,
зазначеного в пункті 7 розділу I цього Положення.
У разі наявності в учня медичних протипоказань до занять із
комп’ютерною технікою для організації освітнього процесу під час
надзвичайних обставин можуть використовуватися інші прийнятні засоби
взаємодії учасників освітнього процесу, визначені закладом освіти за
погодженням з повнолітнім учнем a6o батьками неповнолітнього учня (одним із
них).
4.
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Якщо під час надзвичайних обставин для осіб з особливими освітніми
потребами, зважаючи на порушення a6o інші особливості ïx розвитку, не може бути
проведене оцінювання результатів навчання з використанням технологій
дистанційного навчання, таке оцінювання може здійснюватися очно після
завершення/послаблення карантинних обмежень (у межах навчального року a6o до
початку нового навчального року).
5. Додаткові психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові заняття
(послуги) з використанням технологій дистанційного навчання можуть
проводитися (надаватися) для осіб з особливими освітніми потребами, які
здобувають освіту за очною формою в інклюзивних класах (групах).
Проведення (надання) таких занять (послуг) здійснюється за
погодженням з батьками (одним із них) згідно з індивідуальною програмою
розвитку з урахуванням індивідуальних потреб i можливостей особи з
особливими освітніми потребами.
Графік проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і
корекційно-розвиткових занять (послуг) із використанням технологій дистанційного
навчання затверджується керівником закладу освіти.
IV. Забезпечення дистанційного навчання
1. Навчально-методичне забезпечення дистанційного навчання включає
рекомендації щодо організації дистанційного навчання в закладах освіти: змістовне,
дидактичне та методичне наповнення електронних освітніх ресурсів з
навчальних предметів (інтегрованих курсів).
2. Системотехнічне забезпечення дистанційного навчання в закладі освіти
забезпечує засновник закладу освіти включає :
системотехнічне забезпечення дистанційного навчання в закладі освіти
апаратні засоби (персональні комп’ютери, мережеве обладнання, джерела
безперебійного живлення, сервери, обладнання для відео-конференцій, зв’язку
тощо), що забезпечують розроблення, накопичення та ефективне
використання електронних освітніх ресурсів, управління освітнім процесом та
навчальну взаємодію між суб’єктами дистанційного навчання у синхронному
та асинхронному режимах;
інформаційно-комунікаційне забезпечення із пропускною здатністю каналів,
що надає суб’єктам дистанційного навчання цілодобовий доступ до електронних
освітніх ресурсів для реалізації освітнього процесу в синхронному та асинхронному
режимах;
програмне забезпечення загального та спеціального призначення (у тому
числі для осіб з особливими потребами), яке мас бути ліцензійним a6o побудованим
на програмних продуктах з відкритими кодами;
технічна/сервісна підтримка для забезпечення безперервної роботи
платформи дистанційного навчання, що надасться фахівцями у сфері цифрових
технологій;
електронні освітні ресурси з навчальних предметів (інтегрованих курсів), що
необхідні для забезпечення дистанційного навчання.
Види електронних освітніх ресурсів, вимоги до них, порядок ïx розроблення
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та впровадження визначаються відповідно до Положення про електронні освітні
ресурси, затвердженого наказом Міністерства освіти i науки, молоді та спорту
України від 01 жовтня 2012 року № 1060 (зі змінами), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України юстиції України 5 жовтня 2012 р. за N 1695/22007.
3. Для забезпечення дистанційного навчання учнів в закладі освіти можуть
створюватися власні електронні освітні ресурси a6o використовуватися інші
електронні освітні ресурси, що підлягають перевірці самим закладом освіти
(щодо відповідності державним стандартам освіти, типовим освітнім i
модельним навчальним програмам, мові освіти, інших вимогам
законодавства у сфері загальної середньої освіти).
4. Електронний класний журнал використовується закладом освіти за умови
наявності відповідного технічного забезпечення та дотримання вимог
законодавства щодо захисту інформації.
5. Педагогічні працівники, які організовують дистанційне навчання, мають
підвищувати
свою
кваліфікацію
щодо
використання
інформаційнокомунікативних (цифрових) технологій в освітньому процесі шляхом формальної
(за типовою програмою підвищення кваліфікації), неформальної a6o формальної
освіти в порядку, визначеному законодавством.
6. Заклади освіти, які організовують дистанційне навчання, мають
включати до внутрішньої системи забезпечення якості освіти механізм
моніторингу та контролю якості дистанційного навчання.

Генеральний директор
директорату шкільної освіти

Андрій ОСМОЛОВСЬКИЙ

Додаток до листа МОН
від_19.05.2020_
№ 6/643-20___
Організаційно-методичні рекомендації щодо навчання за допомогою
дистанційних технологій в позашкільній освіті
Епідемія коронавірусу стала випробуванням для освіти. Якісне навчання в
дистанційній формі передбачає наявність доступу до швидкісного інтернету,
технічного забезпечення (комп’ютер, планшет, смартфон тощо) в усіх учасників
освітнього процесу, а також те, що педагоги володіють технологіями та
методологією навчання за допомогою дистанційних технологій. Не достатньо
перенести традиційні заняття онлайн, застосовувати такі ж методи та підходи, як
при очному навчанні. Для організації навчання за допомогою дистанційних
12

технологій потрібні електронні ресурси, спеціальним чином організована самостійна
робота здобувачів освіти, система контролю виконання завдань та результатів
навчання. Педагоги мають володіти методами і методиками, які допоможуть
організувати групу або клас, мотивувати здобувачів освіти, налагодити зворотній
зв’язок.
Де педагогам можна розвивати IT – компетентності та свою обізнаність
стосовно особливостей організації навчання за допомогою дистанційних
технологій?
Педагоги часто цікавляться, які кваліфікації – а особливо, який рівень
технічних комп’ютерних навичок, – необхідний для викладання онлайн. Чи
потрібно бути знавцем комп'ютерних технологій або досвідченим користувачем?
Початкових знань комп’ютера та Інтернету буде більше, ніж достатньо. Якщо
вам бракує деяких із цих навичок, ви можете отримати їх за допомогою онлайн
навчання.
На Національній онлайн-платформі з цифрової грамотності «Дія» представлено
освітній серіал «Базові цифрові навички». Перегляд цього серіалу дасть
можливість впевнено користуватися смартфоном, комп'ютером і планшетом.
Освітній серіал складається з трьох сезонів. Кожний сезон з 7-8 серій, тривалість
серій 8-10 хвилин.
Режим доступу:
Сезон 1 https://osvita.diia.gov.ua/courses/bazovij-serial-1-sezon
Сезон 2 https://osvita.diia.gov.ua/courses/bazovij-serial-iz-cifrovoi-gramotnosti-2sezon
Сезон 3 https://osvita.diia.gov.ua/courses/bazovij-serial-iz-cifrovoi-gramotnosti-3sezon
На цій же платформі представлено також освітній серіал «Цифрові навички
для вчителів». Перегляд цього серіалу навчить застосовувати онлайн-інструменти,
щоб освітній процес став більш захопливим і ефективним. Серіал складається з 9
серій, тривалість серії 8-10 хвилин.
Режим доступу https://osvita.diia.gov.ua/courses/serial-iz-tsyfrovoi-hramotnostidlia-vchyteliv
Також корисним буде освітній серіал «Карантин: онлайн-сервіси для
вчителів». Серіал розрахований для новачків у застосуванні дистанційних форм
навчання. Під час курсу, що складається з 6 серій тривалістю від 8 до 26 хвилин,
педагоги дізнаються про алгоритми та комунікацію з здобувачами освіти на період
навчання за допомогою дистанційних технологій, а також про набір сервісів і
специфіку їх використання, зокрема: Google Classroom, Microsoft Teams, Cisco
Webex, Zoom, Class Dojo, Classtime, Viber та інші. За допомогою курсу педагоги
навчаться комунікувати з здобувачами освіти онлайн, користуватись онлайнсервісами, створювати відеоконференції, збирати файли з роботами, оцінювати
результати роботи онлайн, контролювати виконання завдань, надавати консультації
та створювати віртуальний простір для спілкування між педагогами.
Режим доступу https://osvita.diia.gov.ua/courses/online-services-for-teachers
Всі курси на платформі «Дія» доступні також жестовою українською мовою.
Для підвищення власної обізнаності щодо специфіки організації навчання за
допомогою дистанційних технологій варто переглянути відеозаписи з Онлайн13

EdCamp 2020:
«Як організувати дистанційне навчання і залишитися в здоровому
глузді» О. Северенчук. Режим доступу https://www.youtube.com/watch
«Дистанційне навчання – «101» виклик сучасності» М. Ткачука. Режим
доступу https://www.youtube.com/watch
«Як зробити дистанційне навчання більш ефективним,
ніж
аудиторне» О. Радченка. Режим доступу
https://www.youtube.com/watch?v=xVYF5PKJWqs
«Дистанційна освіта. Розвивати не можна відпускати. Де кома?»
С. Колебошина. Режим доступу https://www.youtube.com/watch?v=hxNXwC97AN0
Google запустив українську версію ресурсу для допомоги педагогам та
здобувачам освіти у навчанні за допомогою дистанційних технологій «Навчайся з
дому». Це головний центр інформації, підказок, тренінгів та інструментів з ресурсу
Google for Education, який допоможе педагогам продовжувати викладати, навіть
якщо вони фізично не перебувають у закладі освіти. На сайті пропонують поради, як
почати дистанційні заняття, зокрема:
як навчати з дому за допомогою відео зустрічей;
як викладати дистанційно без відеоконференцій;
як зробити заняття доступними для всіх здобувачів освіти;
як співпрацювати з іншими педагогами.
Режим доступу https://teachfromhome.google/intl/uk/
Крім того, варто зазначити, що відповідно до постанови КМУ від 21.08.2019 №
800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних
працівників» педагогічні та науково-педагогічні працівники самостійно обирають
конкретні форми, види, напрями та суб’єктів надання освітніх послуг з
підвищення кваліфікації.
Тож, якщо ви потребуєте підвищення кваліфікації саме з цифрової грамотності
або організації навчання за допомогою дистанційних технологій, то можете
самостійно обирати ці напрями. Детально з основними перевагами та можливостями
підвищення кваліфікації можна ознайомитись за посиланням.
В яких формах найкраще організовувати навчання за допомогою
дистанційних технологій в позашкільній освіті?
Вибір форми організації навчання за допомогою дистанційних технологій в
позашкільній освіті здійснює педагог відповідно до визначеної мети заняття та
бажаного результату, а також від напряму позашкільної освіти та навчальної
програми.
Основними формами онлайн комунікації є:
Відеоконференція – це конференція в режимі реального часу онлайн. Вона
проводиться у визначений день і час.
Форум – найпоширеніша форма спілкування у навчанні за допомогою
дистанційних технологій. Кожний форум присвячений певній проблемі або темі.
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Модератор/ка
форуму
реалізує
обговорення,
стимулюючи
питаннями,
повідомленнями, новою цікавою інформацією. Програмне забезпечення для форумів
дозволяє приєднати різні файли певного розміру. Кілька форумів можна об’єднати в
один великий. Наприклад, під час роботи малої групи здобувачів освіти над
проєктом створюються форуми для кожної окремої групи з метою спілкуватися під
час дослідження щодо поставленого для групи завдання, потім — обговорити
загальну проблему проекту спільно, з залученням усіх учасників освітнього процесу
(веб-конференція).
Чат – спілкування користувачів мережі в режимі реального часу, засіб
оперативної комунікації людей через інтернет. Є кілька різновидів чатів: текстовий,
голосовий, аудіо-, відеочат. Найбільш поширений – текстовий чат. Голосовий чат
дозволяє спілкуватися за допомогою голосу, що під час вивчення іноземної мови в
дистанційній формі є важливим моментом. З освітньою метою у разі необхідності
можна організувати спілкування в чатах з носіями мови. Це реальна можливість
мовної практики, яка проводиться в рамках запропонованої для дискусії проблеми,
сумісної проєктної діяльності, обміну інформацією. Соціальні мережі, служби
обміну миттєвими повідомленнями та мобільні застосунки на кшталт Viber
дозволяють створювати чати, зокрема закриті групи, та вести обговорення тем,
завдань, проблем, інформації.
Блог – це форма спілкування, яка нагадує форум, де право на публікацію
належить одній особі чи групі людей. Автор (педагог, один здобувач освіти чи їх
група) розміщує на сайті свого мережевого щоденника (блогу) допис (твір, есе) і
надає можливість іншим здобувачам освіти прочитати й прокоментувати
розміщений матеріал. У здобувачів освіти з’являється можливість обговорити й
оцінити якість публікації, зокрема й іноземною мовою, що сприяє розвиткові
мовленнєвих навичок.
Електронна пошта – це стандартний сервіс інтернету, що забезпечує
передавання повідомлень як у формі звичайних текстів, так і в інших формах
(графічній, звуковій, відео) у відкритому чи зашифрованому вигляді
Як правильно спланувати навчання за допомогою дистанційних
технологій та скласти графік?
Варто врахувати під час організації навчання за допомогою дистанційних
технологій, що обставини в кожній родині можуть відрізнятися. Важливо розуміти,
що здобувачі освіти мають узгоджувати свій графік навчання в позашкіллі із
основним навчанням. Не всі здобувачі позашкільної освіти можуть зустрічатись в
один і той самий час, тому варто планувати як групові, так і індивідуальні форми
онлайн занять. Важливо також розуміти, що педагогу і здобувачам освіти не
потрібно постійно спілкуватися через інтернет, головне – щоб здобувач освіти міг
поставити свої питання, з’ясувати деталі і не проводити весь свій час навчання
тільки за електронним пристроєм.
Важливо усвідомлювати, що календарно-тематичний план очного навчання під
час навчання за допомогою дистанційних технологій може і не бути реалізований
повністю. В таких випадках необхідно розробити календарно-тематичний план і
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розклад дистанційних занять із розподіленим часом для роботи онлайн, самостійної
роботи, консультацій тощо, та узгодити його з усіма здобувачами освіти групи
(класу) та керівником закладу позашкільної освіти. Слід враховувати можливості
здобувачів освіти і сімейний розпорядок дня, щоб не перевантажувати дитину та не
позбавити її бажання займатись.
Які інструменти організації навчання за допомогою дистанційних
технологій в позашкільній освіті варто використовувати?
У зв’язку з епідеміологічною ситуацією, яка склалась у всьому світі, оператори
освітніх платформ у мережі Інтернет створюють інструменти, щоб допомогти
педагогам налагодити ефективний процес навчання за допомогою дистанційних
технологій. Більшість з них є безкоштовними для закладів освіти та педагогів.
Платформи для онлайн взаємодії :
Google Meet www.meet.google.com – відеозустрічі інтегровані з іншими онлайн
інструментами Google;
Skype https://education.skype.com – відео та аудіодзвінки з функцією розмов,
чатів і можливістю взаємодії;
Zoom https://zoom.us/download – сервіс для проведення відеоконференцій та
онлайн-зустрічей. Для їх проведення потрібно створити обліковий запис.
Безкоштовна версія програми дозволяє проводити відеоконференцію тривалістю 40
хвилин. Zoom можна використовувати для індивідуальних та групових занять.
Користувачі можуть використовувати додаток як на комп’ютері, так і на планшеті
чи смартфоні. До відеоконференції можна підключитися за посиланням або
ідентифікатором конференції. Заняття можна планувати заздалегідь, а також
зробити посилання для постійних зустрічей у певний час;
Loom www.loom.com – платформа для відео та аудіоконференцій, взаємодії,
підтримки чатів і проведення вебінарів.
Google Classroom https://classroom.google.com — це сервіс, що пов’язує Google
Docs, Google Drive і Gmail, дозволяє організувати онлайн-навчання,
використовуючи відео-, текстову та графічну інформацію. Педагог має змогу
проводити тестування, контролювати, систематизувати, оцінювати діяльність,
переглядати результати виконання завдань, застосовувати різні форми оцінювання,
коментувати й організовувати ефективне спілкування в режимі реального часу.
Основним елементом Google Classroom є групи. Завдяки сервісу для спілкування
Hangouts забезпечена можливість миттєвого обміну повідомленнями в режимі
реального часу, демонструвати екрани своїх гаджетів. Така трансляція автоматично
публікуватиметься на YouTube-каналі, який необхідно створити. Також платформа
дозволяє за допомогою Google-форм збирати відповіді учнів і потім проводити
автоматичне оцінювання результатів тестування.
Moodle https://moodle.org/ – безкоштовна відкрита система управління
дистанційним навчанням. Дозволяє використовувати широкий набір інструментів
для освітньої взаємодії. Зокрема, надає можливість подавати навчальний матеріал у
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різних форматах (текст, презентація, відеоматеріал, веб-сторінка; заняття як
сукупність веб-сторінок з можливим проміжним виконанням тестових завдань);
здійснювати тестування та опитування з використанням питань закритого і
відкритого типів; здобувачі освіти можуть виконувати завдання з можливістю
пересилати відповідні файли. Крім того, система має широкий спектр інструментів
моніторингу навчальної діяльності. Moodle має у своєму інструментарії: форми
здавання завдань; завантаження файлів; журнал оцінювання; обмін повідомленнями;
календар подій; новини та анонси; онлайн-тестування; інтегровану Вікіпедію.
Платформи для виготовлення цифрового навчального контенту:
Thinglink https://www.thinglink.com – інструмент для створення інтерактивних
зображень, відео та інших мультимедійних ресурсів;
Buncee https://app.edu.buncee.com – інструмент для створення візуальних
презентацій навчального контенту, у т.ч. мультимедійних уроків, матеріалів,
бюлетенів і презентацій;
EdPuzzle https://edpuzzle.com – програмне забезпечення для створення
відеозанять;
Kaltura https://corp.kaltura.com/solutions/education/ – інструменти керування та
створення відеоконтенту з можливістю інтеграції в різноманітні системи керування
навчальним процесом;
Squigl https://squiglit.com – платформа для створення контенту, який
трансформує усні презентації та тексти в анімовані відео.
Coggle https://coggle.it/ – сайт для створення ментальних карт. Ментальні (mindmaps) карти або інтелект карти - це техніка візуалізації способів мислення,
запам'ятовування, згадування, вирішення творчих завдань, а також можливість
представити і наочно висловити свої внутрішні процеси обробки інформації,
вносити в них зміни, удосконалювати.
Інтелект-карти - це інструмент, що дозволяє:
простіше працювати з інформацією: запам'ятовувати, розуміти, відновлювати
логіку;
зручно використовувати для презентації матеріалу і наочного пояснення своєї
позиції співрозмовникам;
дозволяє простіше приймати рішення, створювати плани, розробляти проекти.
Canva https://www.canva.com/ – ресурс для створення презентацій.
Slidesgo https://slidesgo.com/ – ресурс із шаблонами готових презентацій та їх
елементів.
Допоміжні ресурси для створення різноманітного контенту для занять:
Classtime https://www.classtime.com/uk
— платформа для створення
інтерактивних навчальних додатків, яка дозволяє вести аналітику навчального
процесу і реалізовувати стратегії індивідуального підходу. Є бібліотека ресурсів, а
також можливість створювати запитання.
LearningApps.org http://learningapps.org/ — онлайн-сервіс, який дозволяє
створювати інтерактивні вправи. Їх можна використовувати в роботі з
інтерактивною дошкою або як індивідуальні вправи для учнів. Дозволяє створювати
вправи різних типів на різні теми.
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Google Presentations https://www.google.com/intl/ru/slides/about/ – сервіс, схожий
на Power Point за набором інструментів, але при цьому дозволяє створювати та
редагувати презентації онлайн цілою командою.
Slideboom http://www.slideboom.com/ – сервіс для публікації презентацій (також
тут
можна додавати
аудіо
згідно
з інструкцією за посиланням
https://www.youtube.com/watch?v=ucoik47Owq0 ) та пошуку цікавих презентацій
інших користувачів. Є можливість обговорення знайдених презентацій, додавання їх
у «вибране». Сервіс можна також використовувати у проєктній діяльності з учнями
– коли потрібно обговорити та оцінити створені ними презентації.
Sway https://sway.com/ – сервіс для створення презентацій онлайн. Дозволяє
легко обрати потрібний дизайн: колір і шрифт, додати зображення чи фото. У
безкоштовній версії презентації не можна завантажити на комп’ютер (переглядати
без Інтернету), але можна показувати їх онлайн та поділитися посиланням на них з
іншими людьми.
Haiku Deck https://www.haikudeck.com/ – сервіс для створення коротких
презентацій. Головне тут: доносити інформацію максимально коротко, вказуючи
лише ключові ідеї (сервіс встановлює ліміт щодо максимальної кількості слів у
слайді). Для підсилення значення слів сервіс пропонує набір гарних зображень і
шаблонів.
Slides https://slides.com/ – сервіс для створення інтерактивних онлайнпрезентацій. Тут можна легко підібрати дизайн, додати фото, зображення,
посилання на відео. Крім традиційних презентацій, сервіс дозволяє створювати
мультимедійні проєкти/лонгріди (невеликі історії з малою кількістю лаконічного
тексту та великою кількістю візуальних засобів).
Prezi http://prezi.com/ – сервіс для створення інтерактивних мультимедійних
презентацій з розгалуженою структурою, або лонгрідів. Дозволяє імпортувати відео
матеріали, графіки, фотографії та інші засоби для візуалізації презентації.
Інтерактивний формат створюється за допомогою технології масштабування
(наближення та віддалення зображення). Особливість Prezi полягає в тому, що на
відміну від «класичної» презентації, де міняються слайди, переходи між
зображеннями відбуваються зі збільшенням окремих частин одного слайду.
Emaze https://www.emaze.com/ru/ – сервіс зі створення динамічних онлайнпрезентацій. Містить шаблони та переходи між слайдами (за технологією
масштабування на зразок Prezi).
VisualBee http://www.visualbee.com/ – сервіс, що дозволяє автоматично
доповнити презентації, створені в Power Point, додатковим наочним контентом.
Projeqt https://projeqt.com/education – сервіс для створення динамічних онлайнпрезентацій. Наповнювати їх можна документами, зображеннями, фото, слайдами;
посиланнями на YouTube-відео, аудіо, Google-карти, опитувальники та зображення
(в Instagram, Flickr) з Інтернету чи соціальних мереж.
Showpad https://www.showpad.com/ – сервіс, що містить інструментів для
візуалізації інформації у презентаціях та створення презентацій у форматі
інфографіки. Зручний для донесення інформації, насиченої багатьма фактами.
Інструменти сайту дозволяють вигідно продемонструвати статистичні дані,
опитування, графіки, цифри, карти, таблиці тощо.
Sliderocket http://www.sliderocket.com/ – сервіс зі створення презентацій онлайн.
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Має багато різних інструментів та візуальних ефектів, можливість додати відео,
фото та зображення для оформлення ваших слайдів.
SlideDog http://slidedog.com/ – сервіс, що пропонує створити не звичайну
презентацію, а цілий плейліст з різних матеріалів – слайдів Power Point, сторінок
PDF, фото та зображень, відео, посилань на цікаві сторінки в Інтернеті тощо –
обрати потрібний порядок відтворення та презентувати аудиторії. Демонструвати
таку презентацію можна лише за наявності Інтернету.
Zentation http://www.zentation.com/ – сервіс, що дозволяє додавати до
презентацій
відео (з YouTube або власні, завантажені на YouTube ), які
демонструються одразу поруч зі слайдами презентації (створеної в Power Рoint).
Можна використовувати його не лише для проєктної діяльності, а й для створення
вебінарів. Містить багато шаблонів для створення анімацій, а також можливість
додавати музику чи записувати власний голосовий супровід до зображень.
PowToon https://www.powtoon.com/2/ – сервіс для створення невеликих
відеопрезентацій. Дозволяє наповнювати відео слайдами, графіками, анімацією,
текстами, фігурами та музикою.
Emaze https://www.emaze.com/ru/ – сервіс зі створення динамічних онлайнпрезентацій. Містить цікаві шаблони та переходи між слайдами (за технологією
масштабування на зразок Prezi та багато інших). Є можливість додавати музику чи
голосовий супровід до слайдів.
Wideo http://wideo.co/en/ – сервіс для створення невеликих презентацій у
вигляді анімацій. На сайті представлені фони, картинки, фігурки та об’єкти на різну
тематику; можна також додати музику й текст, завантажити ваші зображення чи
фото.
Showbox https://showbox.com/ – сервіс, що дозволяє створити короткі
відеопрезентації/лекції лише за допомогою комп’ютера. У таку презентацію можна
додати картинки, фрагменти інших відео, запис власного виступу (до 15 секунд),
аудіо коментарі до зображень.
Knovio http://www.knovio.com/ – сервіс, що допоможе зробити ваші презентації,
створені в Power Point, яскравішими – додавши до них аудіо- чи відеоряд.
VCASMO http://www.vcasmo.com/ – сервіс для створення презентацій, що
поєднують в собі слайди разом з зображеннями, музикою, відео- чи
аудіосупроводом.
GoAnimate https://goanimate.com/ – сервіс для створення презентацій у вигляді
анімацій. Має дуже великий набір шаблонів-зображень, частину з яких можна навіть
редагувати (змінювати нахил, забирати зайві для вас деталі).
Moovly https://www.moovly.com/ – сервіс для створення анімованих
презентацій. Має широкий вибір шаблонів.
Animaker http://www.animaker.com/pricing – сервіс для створення анімованих
презентацій, інфографіків i відеоінфографіків. Є багато шаблонів, можна додавати
зображення та аудіо.
Protagon https://plotagon.com/education – сервіс для створення анімованих
відеороликів. Є безкоштовна версія з невеликим набором персонажів та сцен.
Можна використати цей інструмент для проведення презентацій чи міні-лекцій у
новому цікавому форматі.
Tacck https://tackk.com/ – сервіс для створення публікацій. Має вигляд онлайн19

сторінки, на яку ви можете завантажити фото, відео, текст, карту (місце
знаходження) та підібрати гарне оформлення. Також можна ділитися посиланням на
цю сторінку з іншими. Сервіс можна використовувати для створення коротких
презентацій, оголошень, міні-звітів, есе, оформлення лекцій, виступів, подій тощо.
Сасоо https://cacoo.com/lang/en/ – інструмент для колективного створення
діаграм та схем онлайн. Він дозволяє учасникам команди одночасно заповнювати
поля спільної діаграми. Тут діє спеціальний чат, у якому можна обговорювати
роботу зі схемами в реальному режимі.
FreeMind http://sourceforge.net/projects/freemind/ – програма для створення
діаграм зв’язків (так званих «карт пам’яті» чи «mind maps»). Вона дозволяє
візуалізувати великі обсяги інформації – подавати їх у структурованій формі для
кращого сприйняття.
Dipity http://www.dipity.com/ – сервіс для презентації історій, фактів чи явищ,
які потрібно подати у певному хронологічному порядку. Це може бути чиясь
біографія, історія виникнення явища/теорії/організації, зокрема, вашого закладу
освіти/міста/країни тощо.
Screenshot.com.ua http://screenshot.com.ua/makeit.cgi – сервіс дозволяє
«сфотографувати» екран/сторінку цілого сайту – для подальшої його демонстрації у
ваших презентаціях.
Mapbox https://www.mapbox.com/ – сервіс для стилізації карт та візуалізації
зібраної інформації щодо різних країн.
Desygner https://desygner.com/ – сервіс для створення постерів, сертифікатів,
візитівок, обкладинок для сайтів, блогів, подій тощо.
Totalgraffiti.com http://totalgraffiti.com/totalgraffitifront.swf – онлайн-сервіс для
створення картинок у вигляді графіті. Допоможе цікаво оформити презентації,
проєктні роботи, постери тощо.
Calameo http://en.calameo.com/ – сервіс для створення інтерактивних публікацій
(у вигляді журналів, брошур, каталогів, презентацій, звітів тощо). Інтерактивний
документ створено так, аби зберегти відчуття паперового документу: є можливість
перегортати сторінки, відмічати певні моменти тощо.
StoryJumper https://www.storyjumper.com/ – сервіс для створення онлайн-книг.
Має зручний набір інструментів для дизайну та можливість завантажувати власні
зображення чи фото. Тут також можна знаходити книги, створені іншими
користувачами.
Особливості застосування кожного із перелічених ресурсів можна знайти в
мережі Інтернет.
Стосовно порад щодо корисних сервісів для організації навчання за допомогою
дистанційних технологій варто також переглянути відеозаписи з Онлайн-EdCamp
2020:
«IT-рішення MICROSOFT для українських освітян у світі, який
змінився» М.
Лютинської.
Режим
доступу
https://www.youtube.com/watch?v=u_QvtYZdyHo
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«Дистанційна освіта з MOZABOOK – це цікаво та легко» А.Табачника, Д.
Галька. Режим доступу https://www.youtube.com/watch?v=MnRiwgkapkw
Які критерії вибору засобів організації навчання за допомогою
дистанційних технологій?
Які ресурси використовувати для навчання за допомогою дистанційних
технологій,
вирішують заклади освіти і педагоги. Міністерство не надає конкретних
рекомендацій користуватись тими чи іншими ресурсами для навчання за допомогою
дистанційних технологій. Для забезпечення навчання за допомогою дистанційних
технологій педагоги можуть створювати власні веб-ресурси або використовувати
інші веб-ресурси на свій вибір. При цьому обов’язково надати здобувачам освіти
рекомендації щодо використання ресурсів, послідовності виконання завдань,
особливостей контролю тощо.
Найголовнішим критерієм вибору інструментів для організації навчання за
допомогою дистанційних технологій мають бути:
відповідність поставленим методичним цілям, тобто те, наскільки певний сервіс
чи ресурс уможливлює досягнення очікуваних результатів навчання в
дистанційному форматі;
універсальність – можливість використовувати одну і ту ж платформу для всіх
типів занять, щоб скоротити кількість різних платформ, які використовуються
педагогом для навчання;
зрозумілість інтерфейсу – перевагу краще надати україномовним ресурсам або
таким, що мають зрозумілий інтерфейс.
водночас важливо врахувати можливі особливі освітні потреби здобувачів
освіти та засади універсальної доступності програмних засобів;
в умовах, коли навчання відбувається за допомогою персональних пристроїв,
слід зважати на розмаїття цих пристроїв та обирати ресурси, які максимально
підходять для різних платформ (персональних комп’ютерів, планшетів, мобільних
пристроїв, які працюють на операційній системі iOS та Android тощо);
інформаційну безпеку - мінімізувати кількість платформ, на яких пропонується
реєструватись здобувачам освіти та педагогам. Потрібно уважно ознайомлюватись із
правилами використання платформ і, наскільки можливо, мінімізувати обсяг
персональних даних, які фіксуються на них.
Як перевірити засвоєння знань, умінь та навичок в умовах навчання за
допомогою дистанційних технологій?
Педагоги самостійно обирають зручні для них форми перевірки результатів
навчання за допомогою дистанційних технологій. Оцінювання результатів навчання
за допомогою дистанційних технологій можна зробити за допомогою онлайн
сервісів:
Тести з автоматичною перевіркою. Зазвичай тестові системи надають
можливість створювати запитання різних типів (множинний вибір, текстова або
числова відповідь, упорядкування, встановлення відповідності тощо). Часто є
доступними бібліотеки готових запитань, які можна додати до власних сесій
тестування, змінюючи їх у разі потреби. Більшість сервісів передбачають
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можливість формування запитань, іноді з варіантами відповідей, з використанням
зображень, аудіо- та відеофрагментів. Серед типових налаштувань онлайн-тестів
варто відзначити можливість перемішувати запитання та варіанти відповідей у них,
встановлювати часові обмеження (час на спробу, час відкриття тесту для
виконання), обмежувати кількість спроб, а також спосіб або час повідомлення
результатів тестування. Слід урахувати, що автоматизована перевірка, хоч і значно
спрощує рутинну роботу педагога, часом є недостатньою для достовірної
діагностики успішності опанування знаннями. Тому доцільно доповнювати тестові
завдання практичними роботами. Онлайн-тести можна створювати в Google-формах,
а також на спеціалізованих платформах, наприклад https://www.classtime.com/uk/
Сервіси для відпрацювання практичних навичок – спрямовані радше на
формувальне оцінювання. Зазвичай у таких системах здобувач освіти має
можливість виконати завдання, перевірити правильність, повернутись до
опрацювання матеріалу і знову спробувати виконати завдання. Педагог може
отримувати або не отримувати дані про ці спроби. Завдання, які пропонуються
здобувачам освіти, можуть мати вигляд тестових (множинний вибір, установлення
відповідності, впорядкування, позначення ділянки на зображенні тощо) або ігрових
(пройти лабіринтом, відповідаючи на запитання, розв’язати кросворд, відгадати
слово за буквами, скласти пазл тощо). Такі сервіси не стільки оцінюють
правильність відповіді з першої спроби, скільки допомагають з’ясувати власні
прогалини та зосередитись на корекції. Подібні вправи можна пропонувати для
закріплення певних навичок. Однією з найдоступніших платформ для створення
практичних вправ є https://learningapps.org/ , а для надання формувального
зворотного зв’язку існує спеціалізований сервіс https://goformative.com/ Цікаві
можливості розробляти різноманітні інтерактивні вправи на основі флеш-карток
надають сайти https://www.studystack.com/ та https://quizlet.com/ Якщо педагог та
здобувачі освіти практикують використання робочих зошитів, роботу з ними можна
перенести в онлайновий режим через сервіси https://www.liveworksheets.com/ ,
https://wizer.me/ чи аналогічні.
Інтерактивні сервіси миттєвого опитування. За допомогою цифрових
інструментів можна організувати швидкі опитування як задля з’ясування рівня
оволодіння певною темою, так і для з’ясування ставлення здобувачів освіти до
певного питання. Такі опитування відбуваються в режимі реального часу і
допомагають урізноманітнити онлайн-заняття. Зазвичай подібні сервіси
передбачають, що педагог попередньо готує перелік запитань, які надає здобувачам
освіти під час заняття. Здобувач освіти має обрати або записати відповідь, а педагог,
отримавши узагальнені результати опитування, — продемонструвати їх і
використати для побудови подальшого ходу заняття. Відповіді можуть
відображатись одразу на спільному різними способами: рейтингом, хмаркою слів,
рухомим рядком, діаграмами, графіками, списком, кластерами тощо.
Анкетування – для поточного контролю в ході дистанційного навчання зручно
використовувати різноманітні анкети. Анкета є достатньо гнучким інструментом,
оскільки питання можна ставити безліччю різних способів.
Існує цілий спектр цифрових інструментів, які дозволяють створювати
інформаційні продукти для підтримки навчального процесу. Вони ж можуть бути
використані здобувачами освіти для того, щоб продемонструвати опанування певної
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теми з навчального матеріалу. Зокрема, практично будь-який мобільний телефон
надає можливість записувати відео і продемонструвати набуття певних
компетентностей. Існують спеціалізовані платформи обміну відеороликами, на яких
учні можуть завантажувати свої відеовідповіді, коментувати їх, дискутувати
(наприклад https://info.flipgrid.com/ ) Окрім відеороликів, об’єктами цифрової
творчості учнів можуть бути:
карти понять https://www.mindmeister.com/;
комікси https://www.storyboardthat.com/;
блоги https://www.blogger.com/ ;
програми https://scratch.mit.edu/ ;
інфографіка https://www.canva.com/ ;
анотовані зображення https://www.thinglink.com/;
флеш-картки, власні тести тощо.
Цікавим може бути завдання створити уявну сторінку в соціальній мережі для
персонажа книги (так званий фейкбук https://www.classtools.net/FB/home-page )
Що робити, коли використання цифрових та онлайн-технологій
неможливе?
В таких випадках варто використовувати доступні канали комунікації, крім
Інтернету (телефонний зв'язок тощо), та завдання з підручників, робочих зошитів,
інших друкованих навчальні матеріали та джерел. Якщо здобувач освіти не має
доступу до електронного пристрою, то варто звернутись до місцевих органів
управління освітою за допомогою. Варто зазначити, що Міністерство цифрової
трансформації України до 2024 року прагне забезпечити 100-відсоткове покриття
населених пунктів та їхніх соціальних об’єктів високошвидкісним інтернетом.
Міністерство
цифрової
трансформації
України
запустило
сайт www.broadband.gov.ua, який дозволить мешканцям України доєднатися до
збору релевантних даних про реальне покриття. Педагоги, здобувачі освіти, батьки
можуть залишити на сайті свій відгук про реальну ситуацію з інтернетом у закладі
освіти.
Приклади занять та майстер-класів від державних центрів позашкільної
освіти можна знайти за посиланнями:
1)
Національний
центр
«Мала
академія
наук
України»
http://man.gov.ua/ua/activities/online_navchannya
2)
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
https://nenc.gov.ua/?page_id=26349
3)
Український державний центр позашкільної освіти
https://www.youtube.com/channel/UChNQCnpxslM8TPKc0PwrOPw
4)
Український державний центр національно-патріотичного виховання,
краєзнавства і туризму учнівської молоді http://ukrjuntur.org.ua/dystantsiinenavchannia.html
Як заповнювати журнал обліку роботи та іншу звітну документацію під
час онлайн-навчання?
Під час навчання за допомогою дистанційних технологій педагог може вести
необхідні нотатки для заповнення журналу або вести електронний журнал у одному
із зручних для нього застосунків. Заповнення журналу відбуватиметься після
завершення карантину, коли педагоги повернуться до закладів позашкільної освіти.
23

Заповнення журналу відбувається відповідно до календарно-тематичного
планування дистанційних занять згідно з вашим розкладом. Дату та зміст занять ви
заповнюєте відповідно до календарно-тематичного планування дистанційних занять
та вашого розкладу. Щодо конкретних способів звітування про проведені
дистанційні заняття педагог узгоджує з керівником закладу позашкільної освіти в
індивідуальному порядку з урахуванням календарно-тематичного плану навчання в
конкретній групі (класі) та специфіки напряму позашкільної освіти та навчальної
програми, застосованих форм організації навчання за допомогою дистанційних
технологій. Всі звітні заходи можна буде проводити тільки після закінчення
карантину.
Чи може керівник закладу позашкільної освіти вимагати звіт від педагогів
про організацію навчання за допомогою дистанційних технологій?
Так, має право, бо за організацію освітнього процесу в закладі позашкільної
освіти відповідає керівник закладу. Звітність про проведення дистанційних занять
заклад позашкільної освіти може організовувати у прийнятній формі. Міністерство
освіти і науки рекомендує мінімізувати звітність педагогів про проведення занять.
Як перевести вихованця ДЮСШ на наступний етап підготовки без
виконання ним контрольно-перевідних нормативів, а саме встановлених
вимог, зазначених у навчальних програмах з видів спорту, через карантин?
Переведення на наступний етап підготовки таких здобувачів освіти, які не
змогли виконати контрольно-перевідних нормативів з видів спорту через
запровадження карантинних заходів, здійснюється з урахуванням результатів очного
навчання до запровадження карантинних обмежень. Рекомендуємо педагогам
зважено і неформально підходити до оцінки результатів навчання здобувачів освіти,
які з об'єктивних причин не змогли виконати необхідні нормативи дистанційно або
під час карантину пропустили більшість навчальних занять. Підготовку до
виконання та виконання контрольно-перевідних нормативів варто забезпечити
після закінчення карантину під час коригувального навчання. В таких випадках, а
також в тих, коли календарно-тематичний план очного навчання під час навчання за
допомогою дистанційних технологій не було реалізований повністю, у вересні
2020/2021 навчального року варто провести коригувальне навчання. Тривалість
такого навчання визначатиме заклад позашкільної освіти безпосередньо для кожної
групи (класу) залежно від того, як здобувачі освіти опанували навчальну програму.
Коли закінчиться навчальний рік у позашкіллі ?
Діяльність закладу позашкільної освіти регламентується планом роботи
закладу, який складається на один рік, освітній процес організовується в межах
навчального року. У зв’язку із епідеміологічною ситуацією в Україні, тривалість
навчального року в позашкіллі продовжуватись не буде.
Які умови оплати праці під час карантину?
Під час оголошення карантину, тобто по факту простою не з вини працівника,
заробітна плата оплачується з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки
встановленого працівникові розряду (окладу) (стаття 34 Кодексу законів про працю
України (далі – КЗпП).
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Пунктом 8.3.3 Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК
Профспілки працівників освіти і науки України на 2016-2020 роки передбачено
здійснення оплати простою працівникам, включаючи непедагогічних, не з їх вини, в
розмірі середньої заробітної плати, але не менше тарифної ставки (посадового
окладу). Цим пунктом Угоди також зазначено про забезпечення оплати праці всіх
інших педагогічних працівників (вихователів, вихователів-методистів, педагогіворганізаторів, практичних психологів, соціальних педагогів, керівників гуртків,
музичних керівників тощо) закладів освіти у випадках епідемії з розрахунку
заробітної плати, встановленої при тарифікації, з дотриманням умов законодавства.
Оплата праці педагогічних працівників закладу позашкільної освіти, на підставі
відповідного наказу керівника закладу освіти, які на період карантину переведені на
роботу в гнучкому та/або дистанційному режимі і проводять заняття з гуртківцями
за допомогою дистанційних технологій або виконують іншу організаційнопедагогічну роботу, здійснюється за фактично відпрацьований та облікований
закладом освіти робочий час.
Керівникам гуртків (секцій, студій та інших форм гурткової роботи) в
позашкільних та інших закладах освіти, для яких ці заклади є місцем основної
роботи, заробітна плата визначається в порядку, передбаченому пунктом 68
Інструкції про порядок обчислення заробітної праці працівників освіти (далі –
Інструкція), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від
15.04.1993 № 102 (зі змінами).
Керівникам гуртків (секцій, студій та інших форм гурткової роботи) в
позашкільних та інших закладах освіти, для яких робота в цих закладах не є
основною (сумісникам), заробітна плата визначається виходячи з фактичної
кількості годин занять з гуртківцями та годинної ставки, визначеної шляхом ділення
місячної ставки заробітної плати на середньомісячну норму годин на ставку.
Відповідно до статті 1021 КЗпП та постанови Кабінету Міністрів України від
03.04.1993 № 245 «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств,
установ і організацій» до статті 102 (1) Кодексу законів про працю України
працівники, які працюють за сумісництвом, одержують заробітну плату за фактично
виконану роботу.
Керівники гуртків закладів позашкільної освіти, які працюють на умовах
сумісництва з погодинною оплатою і не ведуть занять під час карантину, оплату за
цей час не отримують.

Рекомендації
з питань організації освітнього процесу в закладах
позашкільної освіти у 2020-2021 навчальному році
Провідна роль у реалізації завдань, визначених Законом України «Про
позашкільну освіту» в частині створення додаткових умов для самовизначення,
саморозвитку, самореалізації, професійної орієнтації особистості, формування її
соціально-громадського досвіду, ціннісних орієнтацій, моральних якостей,
належить закладам позашкільної освіти.
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За даними державної статистики в Україні у сфері управління МОН діють
1389 закладів позашкільної освіти (будинки, центри, клуби, станції дитячої
творчості тощо), у яких функціонують 73,7 тис. гуртків (творчих об’єднань, секцій,
студій тощо), які відвідують більш ніж 1 млн 190 тис. дітей. Із загальної чисельності
майже 9,5 тис. - діти з особливими потребами; 8,2 тис. - діти-сироти і діти,
позбавлені батьківського піклування; більше, ніж 41,7 тис. - діти із
малозабезпечених сімей.
Як свідчить статистика, найбільше в закладах
позашкільної освіти дітей віком від 8 до 11 років включно (40%), найменше - 1718
річних (3%). Питома вага дітей, охоплених різними формами позашкільної освіти,
становить 63,1% (відсоток від загальної кількості дітей шкільного віку у сфері
управління МОН, без врахування закладів позашкільної освіти сфери культури і
спорту та без ДЮСІП системи МОН). Найбільше дітей охоплено в Сумській
(91,3%), Харківській (84,9%), Черкаській (81%), Кіровоградській (79,6%),
Полтавській (74,9%) і м. Київ (68,9%).
Освітній процес у закладах позашкільної освіти (далі - ЗПО) забезпечують
35,2 тис. педагогічних працівників, з яких 21,8 тис. осіб мають в ЗПО основну
роботу, решта - сумісники. З числа педпрацівників 77 % - жінки.
За останній рік відбулися зміни у мережі закладів позашкільної освіти. За рік
відкрито 2 заклади дослідницько-експериментального напряму, 1 військовопатріотичного та 1 еколого-натуралістичного. Разом з тим, продовжується
оптимізація мережі закладів шляхом злиття, об’єднання невеликих профільних
центрів. Усього у такий спосіб у минулому році за рішеннями місцевих органів
влади реорганізовано 14 закладів позашкільної освіти та ліквідовано 5 закладів.
Більш детальні дані про заклади позашкільної освіти, їх типи, кількість гуртків,
чисельність дітей, кадрове та матеріально-технічне забезпечення (в розрізі регіонів)
розміщено на вебсайті МОН у підрозділі «Позашкільна освіта» розділу «Освіта».
Освітній процес у 2020/2021 навчальному році має бути організований з
урахуванням епідемічної ситуації в регіоні або окремих адміністративно
територіальних одиницях, актів Кабінету Міністрів України про встановлення
карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із
значним поширенням гострої респіраторної хвороби КОВІД -19.
У наступному навчальному році планується режим роботи закладів
позашкільної освіти з урахуванням нормативних актів Кабінету Міністрів України,
якими встановлено, що відвідування дітьми закладів позашкільної освіти та
проведення масових заходів здійснюється в залежності від рівня епідемічної
небезпеки поширення КОВІД-19 в регіоні або окремих адміністративнотериторіальних одиницях регіону («зелений», «жовтий», «помаранчевий» або
«червоний»).
Рішення про роботу закладів позашкільної освіти в період карантину приймає
засновник (власник) закладу з урахуванням рекомендацій регіональної комісії з
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та
протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку з
поширенням коронавірусної хвороби (СОУШ-19), затверджених Постановою
Головного державного санітарного лікаря України від 22.08.2020 № 50 (далі
Протиепідемічні заходи).
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Під час організації освітнього процесу у закладах позашкільної освіти
просимо враховувати рекомендації, зазначені у листі МОН від 20.05.2020 № 1/9-292,
та у Протиепідемічних заходах. По можливості обирати методи, форми, види
діяльності, які б сприяли обмеженню безпосереднього фізичного контакту між
учасниками освітнього процесу.
Принагідно просимо керівників органів управління освітою з метою
належного виконання Протиепідемічних заходів звернутися до засновників ЗПО з
проханням не зменшувати видатки, передбачені на фінансування закладів освіти в
місцевих бюджетах на 2020 рік, та забезпечити заклади позашкільної освіти
засобами індивідуального захисту, дезінфікуючими та миючими засобами.
Для забезпечення безпечних умов навчання дітей під час підготовки закладів
до нового 2020/2021 навчального року рекомендуємо керуватися листом МОН від
29.07.2020 № 1/9-406 «Про підготовку закладів освіти до нового навчального року та
опалювального сезону в умовах адаптивного карантину» та відповідними
інструктивно-методичними матеріалами до нього. Нагадуємо, що відповідальність
за порушення протиепідемічних заходів в закладах позашкільної освіти несе
керівник закладу відповідно до законодавства України.
Просимо взяти до уваги, що для розширення можливості навчання дітей в
закладах позашкільної освіти за різними напрямами, до статті 15 Закону України
«Про позашкільну освіту» включено пластовий, скаутський напрям позашкільної
освіти, який забезпечує громадянську освіту вихованців (учнів) і слухачів під
керівництвом пластових виховників, скаутлідерів за пластовим або скаутським
методом та/або пластовою, скаутською освітньою (навчальною) програмою (Закон
України «Про визнання пластового руху та особливості державної підтримки
пластового, скаутського руху: https://zakon.rada.gov.ua.
Для організації
інклюзивного навчання в закладах позашкільної освіти незалежно від
підпорядкування, типу та форми власності, розвитку здібностей та обдарувань осіб з
особливими освітніми потребами з урахуванням індивідуальних потреб та інтересів,
зокрема, потреб у професійному визначенні, соціалізації та інтеграції в суспільство
МОН підготувало методичні рекомендації «Щодо застосування Порядку організації
інклюзивного навчання в закладах позашкільної освіти» (лист МОН від 07.07.2020
№ 1/9-363). В МОН триває робота над оновленням Типових навчальних планів для
організації освітнього процесу в закладах позашкільної освіти сфери управління
Міністерства освіти і науки України, в яких буде враховано - скаутський, пластовий
напрям позашкільної освіти; розробленням Типової освітньої програми закладу
позашкільної освіти. Готуються зміни до Положення про Всеукраїнські учнівські
олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науководослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової
майстерності в частині проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України.
Звертаємо увагу, що з нового навчального року відповідно до наказу МОН від
18.05.2020 № 641 «Про внесення змін до наказів Міністерства освіти і науки, молоді
та спорту України від 25.11.2011 № 1364 та Міністерства освіти і науки України від
11.09.2015 № 922» з метою оптимізації структури Науково-методичної ради з
питань освіти Міністерства освіти і науки України (далі - Рада) Науково-методична
комісія з позашкільної освіти виключена з переліку Ради (додаток 6 «Відділення
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змісту позашкільної освіти та виховної роботи»). Тому, надання грифів МОН
навчальній літературі з позашкільної освіти призупинено до затвердження інших
нормативно-правових актів.
Відповідно до пункту 9 статті 16 Закону України «Про позашкільну освіту»
навчальні програми для гуртків та інших творчих об’єднань можуть розроблятися
закладами позашкільної освіти, іншими суб’єктами освітньої діяльності та
затверджуватися (схвалюватися) у порядку, визначеному законодавством.
Методичний супровід написання навчальних програм з позашкільної освіти та
відповідне консультування можуть здійснювати Державна наукова установа
«Інститут модернізації змісту освіти», державні та обласні центри позашкільної
освіти відповідно до напрямів їх діяльності, обласні заклади післядипломної
педагогічної освіти.
Нагадуємо, що порядок та технологія розроблення навчальних програм з
позашкільної освіти описані в Методичних рекомендаціях щодо змісту та
оформлення навчальних програм з позашкільної освіти (лист Інституту
інноваційних технологій і змісту освіти від 05.06.2013 № 14.1/10-1685). Чинні
програми з позашкільної освіти розміщені на офіційному вебсайті ДНУ «Інститут
модернізації змісту освіти» (http:// www.imzo.gov.ua/osvita/pozashkilna-osvita-tavihovna-robota/navchalni-programi/) та вебсайтах державних центрів позашкільної
освіти: Національного еколого-натуралістинного центру учнівської молоді
(http://nenc.gov.ua), Національного центру «Мала академія наук України»
(http://man.gov.ua), Українського державного центру національнопатріотичного
виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді (http://ukijuntur.org.ua),
Українського державного центру позашкільної освіти (http://udcpo.com.ua). Також на
вебсайтах та інших інтернет-ресурсах цих закладів
розміщено науково-методичну літературу, підготовлену державними центрами
позашкільної освіти (https://cutt.1v/loVgSAs:
https://cutt.lv/NoVhBEh: http://man.gov.Ua/ua/activities/litni_shkolv
https://www.facehook.com/it.school.manA
http://manlab.inhost.com.ua/index.htmh
https://w ww.facebook .com/exlab.man/,
https://www.facebook.com/AgentuZminA
https://www.facebook.com/6Q.fest.man/,
https://www.facebook.com/UFincubatorA
https ://www.facebook.com/ca. lab .man/,
http:/7man.gov.ua/ua,https ://t. me/e xlab,
http ://man,gov .ua/ua/acti vіti es/on 1іne_navch ann уa).
Для забезпечення раціональної організації роботи закладів позашкільної
освіти рекомендуємо посилити контроль за виконанням навчальних програм для
досягнення вихованцями прогнозованих результатів навчання, підвищення якості та
оптимізації освітнього процесу, відвідуваності вихованцями гуртків, секцій, інших
творчих об’єднань.
Пандемія коронавірусу внесла значні корективи в організацію навчання
вихованців закладів позашкільної освіти. Закладами позашкільної освіти було
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організовано роботу з організації освітнього процесу в гуртках та інших творчих
об’єднаннях з використанням технологій дистанційного навчання.
Міністерством розроблені організаційно-методичні рекомендації щодо
навчання за допомогою дистанційних технологій в позашкільній освіті (лист МОН
від 19.05.2020 №6/643-2020), в яких описані загальні принципи організації
дистанційного навчання в закладах позашкільної освіти, розміщено довідкову
інформацію про інструменти та платформи, на яких можна навчити дистанційно.
Особливу увагу слід звернути на методичний супровід освітнього процесу з
використанням дистанційних технологій навчання, вивчення та апробації технологій
змішаного навчання. Для цього поряд з традиційними формами роботи
рекомендуємо використовувати й інноваційні: онлайн-ярмарки педагогічної
творчості, методичні фестивалі, методичні «мости», педагогічні консиліуми,
методичні сесії тощо.
Крім того, необхідна інформація стосовно організації дистанційного навчання
у закладах позашкільної освіти та приклади позитивних практик роботи державних
закладів позашкільної освіти у цьому напрямі розміщені на офіційному вебсайті
МОН за посиланням:
https://mon.gov.ua/ua/osvita/pozashkilna osvita/distancijnenavchann.ua та на сайтах
державних закладів позашкільної освіти. Національний центр «Мала академія наук
України»:
http://man.gov.ua/ua/activities/online_navchannya: Національний екологонатуралістичний центр учнівської молоді дистанційне навчання:
https://nenc.gov.ua/?page_id=26349; Український державний цент позашкільної
освіти дистанційне навчання:
https://www.youtube.com/channel/UChNQCnpxslM8TPKcQPwrOPw:
Український державний центр національно-патріотичного виховання, краєзнавства і
туризму учнівської молоді - дистанційне навчання: http://ukrjuntur.org.ua/ukrainaturistska/rekomenduemo-vidvidati.html.
У 2020-2021 навчальному році рекомендуємо удосконалити та осучаснити
зміст позашкільної освіти шляхом технологізації освітньої діяльності; забезпечення
домінування в освітній практиці знань-технологій; створення педагогічних новацій
та активним їх використанням в організації освітньої діяльності закладів
позашкільної освіти.
Форми, методи та засоби освітнього процесу мають відповідати потребам
середовища життя сучасної людини, а саме: необхідно передбачити організацію й
проведення онлайн-заходів, діджиталізацію освітнього середовища, медійний
супровід освітньої діяльності, розвивати державно-приватне партнерство,
оновлювати форми організації регіональних та всеукраїнських заходів.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
25 вересня 2020 року № 2205
САНІТАРНИЙ РЕГЛАМЕНТ
для закладів загальної середньої освіти
I.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Санітарний регламент визначає медичні вимоги безпеки (правила і норми)
щодо освітнього середовища у всіх типах закладів загальної середньої освіти (далі заклади освіти), а також структурних підрозділах інших юридичних осіб, що
забезпечують здобуття загальної середньої освіти (крім спеціальних закладів освіти)
усіх форм власності.
Вимоги цього Санітарного регламенту обов'язкові для врахування при
влаштуванні і обладнанні приміщень закладів освіти, що будуються та
експлуатуються.
2. У закладі освіти дозволяється використовувати матеріали, обладнання,
устаткування, засоби, інвентар, витратні матеріали тощо, що відповідають вимогам
Закону України "Про загальну безпечність нехарчової продукції", відповідних
технічних регламентів та санітарного законодавства.
3. Учні, які проживають на відстані від закладу освіти понад 2 км, забезпечуються
підвезенням у порядку, визначеному засновником (засновниками) закладу освіти
відповідно до законодавства.
Підвезення організовується з попередньо визначеними зупинками. Відстань від
місця проживання учнів до місця збору на зупинці не повинна перевищувати 500 м.
4. Засновник (засновники) закладу освіти забезпечує своєчасне проведення
ремонтних робіт на території закладу освіти, приміщень та інженерних мереж
закладу освіти; заходів з дезінфекції, дезінсекції, дератизації, вивезення снігу,
побутових відходів, у тому числі люмінесцентних ламп, знятих з обліку обладнання
та меблів, належне утримання території, у тому числі коронування дерев, очищення
їх від пошкоджень, омели, видалення сухостійних дерев і чагарників і рослин,
зазначених у пункті 3 розділу II цього Санітарного регламенту.
5. Усі працівники закладів освіти, в тому числі працівники їдальні (харчоблоку),
буфету повинні проходити обов'язкові профілактичні медичні огляди відповідно до
законодавства, результати проходження яких вносяться до особистих медичних
книжок (форма первинної облікової документації N 1-ОМК "Особиста медична
книжка", затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 лютого
2013 року № 150, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 квітня 2013
року за № 662/23194).
6. Особисті медичні книжки зберігаються у медичного працівника або в особи,
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яка визначена наказом керівника закладу освіти, як відповідальна за їх зберігання.
7. Керівник закладу освіти контролює наявність проходження попереднього та
своєчасне проходження періодичних медичних оглядів працівниками закладу освіти
у терміни, що передбачені законодавством України.
8. Працівники, у тому числі працівники їдальні (харчоблоку), буфету які
своєчасно не пройшли обов'язковий медичний огляд, а також ті, що не ознайомлені з
цим Санітарним регламентом, до роботи не допускаються.
9. Засновник (засновники) та керівник закладу освіти є відповідальними за
дотримання вимог цього Санітарного регламенту.
10. Щоденний контроль за дотримання регламенту здійснюють керівник та
медичний працівник закладу освіти (за його відсутності - особа (особи), яка
визначена наказом керівника закладу освіти).
11. Здача в оренду території, будівель, приміщень, обладнання державних та
комунальних закладів освіти підприємствам, установам, організаціям іншим
юридичним та фізичним особам для використання не за освітнім призначенням,
крім випадків передбачених законодавством, не дозволяється.

II. САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ НОРМИ ВЛАШТУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ
1. Вимоги до функціональних зон на ділянках закладів освіти наведені у ДБН
В.2.2-3:2018 "Будинки і споруди. Заклади освіти", затверджених наказом
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України від 25 квітня 2018 року № 106 (далі - ДБН В.2.2-3:2018).
2. Спортивні майданчики повинні мати тверде покриття. Комбінований
майданчик можна асфальтувати (бетонувати) або використовувати штучне
покриття. Футбольне поле повинно мати трав'яне або штучне покриття.
Забороняється проводити заняття на зволожених майданчиках.
Ями для стрибків заповнюється чистим, без домішок, піском, який перед
стрибками необхідно розпушити та вирівняти.
Майданчики для учнів 1 - 4 класів обладнуються тіньовими навісами або
альтанками, ігровим та фізкультурно-спортивним обладнанням, що відповідає
віковим особливостям учнів.
Стаціонарне фізкультурно-спортивне та ігрове обладнання повинно бути
безпечним для здоров'я та життя користувачів, а його використання повинно
відбуватися з дотриманням вимог безпеки життєдіяльності.
3. На території закладу освіти заборонені колючі дерева, кущі, рослини з
отруйними властивостями відповідно до Переліку рослин, дерев, кущів з
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колючками, отруйними плодами, наведеним у додатку 1 до цього Санітарного
регламенту, а також гриби.
Територія закладу повинна бути огороджена.
4. Санітарне очищення території закладів освіти повинно здійснюватися
відповідно до вимог Державних санітарних норм та правил утримання територій
населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від
17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05
квітня 2011 року за № 457/19195.
Для господарських потреб (стоянка автотранспорту, зберігання меблів,
обладнання, макулатури, металобрухту, будівельних матеріалів тощо) дозволяється
використовувати виключно господарську зону.
Територія закладу освіти повинна бути благоустроєна. Потрібно проводити
своєчасне очищення від сухого листя й трави, косіння трави, обрізання гілок дерев
та кущів, що затіняють вікна навчальних приміщень, очищення пішохідних доріжок,
заїздів, майданчиків, дахів будівель від снігу та криги. Забороняється спалювати або
закопувати сухе листя на території закладу освіти.
Конструкції покрівель повинні забезпечити організацію зливостоку з них та
виключити можливість потрапляння води на край покрівлі. Для попередження
утворення бурульок усі зливостоки з дахів та покрівель можуть обладнуватися
системою підігріву.
З метою попередження зсуву снігу або падіння бурульок, за відсутності дітей,
інших учасників освітнього процесу та відвідувачів, з даху будівлі необхідно
згрібати сніг та збивати бурульки, дотримуючись при цьому правил техніки безпеки.
У разі неможливості термінової ліквідації загрози небезпечні місця огороджуються
та вживаються заходи щодо недопущення до них дітей а також інших осіб (крім тих,
що ліквідуватимуть відповідні загрози).
На території закладу освіти не допускається накопичення снігу та криги на
пішохідних доріжках, заїздах, майданчиках.
На території закладу освіти не повинно бути бездомних тварин.

III. ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ ДО БУДІВЕЛЬ ТА ПРИМІЩЕНЬ
1. Будівля закладу освіти повинна забезпечувати оптимальні умови для організації
освітнього процесу. Кількість учнів закладу освіти (крім тих, які здобувають освіту
за дистанційною формою, а також будь-якою з індивідуальних форм) не повинна
перевищувати його проектну місткість.
2. Ґанок будівлі закладу освіти повинен мати безпечне неслизьке покриття з
рельєфним маркуванням, огородження і зручні поручні вздовж сходів та
забезпечувати умови доступності будівлі.
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Для очищення взуття від бруду перед входом у заклад освіти повинні бути
встановлені скребачки, решітки, які необхідно очищати по мірі забруднення, але не
рідше одного разу на день або після кожної навчальної зміни (у разі організації в
закладі освіти змінного навчання).
3. Стіни та стеля усіх приміщень закладів освіти повинні бути без щілин, тріщин,
деформацій, ознак ураження грибком.
Колір поверхні стелі, стін, меблів навчальних приміщень, фізкультурноспортивних та інших приміщень, які використовуються в освітньому процесі,
повинен бути не яскравих кольорів, допускається наявність яскравих елементів.
Усі матеріали, що використовуються для оздоблення приміщень закладу освіти,
його структурних підрозділів, зокрема пансіонів (гуртожитків), повинні бути
безпечними для здоров'я дітей.
4. Підлога санітарних вузлів та умивальних кімнат повинна вистилатися
неслизькою керамічною або мозаїчною шліфованою плиткою.
Підлога усіх приміщень повинна мати стійкість до застосування дезінфекційних
засобів, бути вологостійкою та не слизькою, не мати щілин, дефектів, механічних
пошкоджень.
5. У закладах освіти необхідно виокремлювати: контрастними рельєфними
лініями - пішохідні зони в приміщенні закладу освіти; контрастними
обмежувальними смугами по краю першої та останньої сходинки, які за фактурою

відрізняються від інших сходинок маршу, контрастним кольором - ділянки поручня,
які відповідають першій та останній сходинці маршу; рельєфним покриттям
(ворсистим, гумовим тощо) на підлозі - зони підвищеної небезпеки (в їдальнях
(харчоблоках), майстернях, лабораторіях).
У просторі перед сходами необхідно передбачити попереджувальне маркування
рельєфним або іншим структурним покриттям.
6. Не допускається проведення будь-яких видів ремонтних робіт у присутності
учнів. Термін проведення ремонтних робіт встановлюється із урахуванням часу на
видалення остаточної кількості токсичних речовин, що входять до складу
будівельних та (або) оздоблювальних матеріалів.
7. У закладах освіти дозволяється дротове та/або бездротове підключення до
мережі Інтернет. При використанні бездротового підключення до мережі Інтернет,
Wi-Fi роутери повинні розміщуватися на висоті не менше 2 метрів від підлоги з
можливістю їх виключення у позанавчальний час.
8. Електромагнітне випромінювання в усіх приміщеннях не повинно
перевищувати гранично допустимі рівні відповідно до Державних санітарних норм і
правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань,
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затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 01 серпня 1996
року № 239, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 серпня 1996 року за
№ 488/1513.
9. Вимоги до облаштування приміщень закладів освіти наведені у ДБН В.2.23:2018.
Навчальні приміщення
10. Обладнання, устаткування, технічні засоби навчання (далі - ТЗН), навчальнометодичні матеріали, які використовуються в освітньому процесі, повинні бути
безпечними для здоров'я дітей.
11. Залежно від призначення навчальних приміщень використовуються різні види
навчальних меблів: робочі столи учнів (двомісні та одномісні) та стільці зі спинками
різних ростових груп, робочі столи учнів регульовані (одномісні та двомісні), стільці
зі спинками регульовані, столи лабораторні, дошки, відкриті та закриті шафи,
стелажі, вітрини тощо. Перевага надається робочим столам учнів та стільцям, що
запобігають порушенню постави в учнів, забезпечують мобільні робочі місця та
легко трансформуються для роботи у групах. У кожному навчальному приміщенні
необхідно передбачати 2 - 3 розміри відповідно промаркованих меблів з перевагою
одного із них, відповідно до додатку 2 до цього Санітарного регламенту.
12. Навчальні меблі повинні бути без гострих кутів, сколів тощо. Пошкоджені та
зношені меблі підлягають своєчасній заміні. Поверхня навчальних меблів має бути
стійкою до дії мийних та дезінфекційних засобів.
Рекомендовано, щоб розміщення робочих столів учнів у навчальних приміщеннях
було таким, яке забезпечуватиме лівостороннє природне освітлення робочих місць.

Допускається кругове або інше розміщення робочих столів учнів за умови
забезпечення достатнього рівня освітленості робочих місць учнів.
У разі розміщення робочих столів учнів рядами необхідно розміщувати меблі у
класній кімнаті прямокутної конфігурації з дотриманням таких відстаней:
 між

зовнішньою стіною і першим рядом робочих столів учнів 0,6 - 0,7 м (в
будівлях із цегли допускаються 0,5 м);
 між

рядами двомісних робочих столів учнів) - не менше 0,6 м;

 між

III рядом робочих столів учнів і внутрішньою стіною або шафами, які
стоять біля стіни, не менше 0,7 м;
 між

переднім робочим столом учнів і демонстраційним столом не менше 0,8

м;
 від

передньої стіни з класною дошкою до передніх робочих столів учнів не
менше 2,4 - 2,6 м;
 від

задніх робочих столів учнів до задньої стіни не менше 0,65 м (якщо задня
стіна зовнішня - не менше 1,0 м);
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 від

задніх робочих столів учнів до шаф, які стоять вздовж заднього краю стіни
- не менше 0,8 м;
 між

столом педагогічного працівника і переднім робочим столом учнів - не
менше 0,5 м;
 найбільша

відстань останнього місця від класної дошки - 9 м;

 висота

нижнього краю дошки над підлогою для учнів першого класу 0,7 - 0,8
м, 2 - 4 класів - 0,75 - 0,8 м, 5 - 11(12) класів - 0,8 - 0,9 м.
Для профілактики порушень постави не менше 2-х разів на рік учнів
пересаджують на інші ряди, не порушуючи відповідності групи меблів їх зросту та з
урахуванням гостроти зору і слуху.
У класних кімнатах поперечної і квадратної конфігурації, в якій меблі
розміщуються у 4 ряди, повинна бути збільшена відстань від дошки до першого
ряду робочих столів учнів (не менше 3 м), щоб забезпечити кут розглядання до 35
град. Відстань від першого ряду робочих столів учнів до зовнішньої стіни повинна
бути 0,8 - 1,0 м, між рядами робочих столів учнів - 0,6, від задніх робочих столів
учнів до шаф, розміщених біля внутрішньої стіни - 0,9 - 1,0 м.
Учні з патологією органу зору (корегованою та/або некорегованою) повинні
сидіти за першими робочими столами учнів в першому ряду (від світлонесучої
стіни). Школярі з пониженим слухом розміщуються за першими і другими
робочими столами учнів крайніх рядів. Учні, які часто хворіють простудними
захворюваннями, ревматизмом, ангінами, розміщуються у третьому ряду (біля
внутрішньої стіни).
13. Місця для учнів із особливими освітніми потребами обладнуються відповідно
до потреб дитини.
14. Класні (аудиторні) дошки (з використанням крейди) мають бути матові та
виготовлені з матеріалів, що мають високу адгезію з матеріалами, які
використовуються для письма, добре очищатися вологою губкою, бути
зносостійкими, мати лотки для затримання крейдяного пилу, зберігання крейди,
тримача для креслярського приладдя.
Колір маркера для маркерної дошки повинен бути контрастним.
15. При використанні інтерактивної дошки і проекційного екрану необхідно
забезпечити її рівномірне освітлення та відсутність світлових плям підвищеної
яскравості.
16. Навчальні приміщення для учнів 1 - 4 класів розміщуються окремо від
навчальних приміщень учнів 5 - 11(12) класів.
У разі обладнання в навчальних приміщеннях початкової школи місця відпочинку
учнів (ігровий осередок) з килимами для сидіння та гри, стільцями, кріслами або
подушками з м'яким покриттям, вони повинні легко очищатися.
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17. У кабінетах (лабораторіях) хімії, фізики та біології та відповідних
інтегрованих курсів встановлюються спеціальні лабораторні столи, прикріплені до
підлоги. Лабораторні столи слід покривати матеріалами, які стійкі до дії агресивних
хімічних речовин та відповідають вимогам Державних санітарних норм та правил
"Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у
будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги", затверджених наказом
Міністерства охорони здоров'я України від 29 грудня 2012 року № 1139,
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 09 січня 2013 року № 87/22619.
Кабінет хімії і лаборантська обладнуються витяжними шафами. Хімічні реактиви
повинні зберігатися у сейфі, а спеціальне допоміжне обладнання у шафі, яка
замикається на ключ.
18. Навчальні майстерні повинні бути ізольованими від інших навчальних
приміщень (в окремих блоках, секціях або в окремих будівлях з гардеробом і
санітарним вузлом) та розміщуватися на першому поверсі.
Майстерні розміщуються у двох кімнатах (навчальна швейна майстерня та
майстерня з кулінарії) або в одній (комбінована майстерня). У комбінованій
майстерні для робіт з харчовими продуктами виділяється окрема зона (20 % площі).
Приміщення навчальних майстерень повинні бути розраховані на 13 - 15 робочих
місць, оснащені відповідним обладнанням, необхідним для використання
технологій, передбачених навчальними програмами з трудового навчання, у тому
числі холодильним, з урахуванням зросту учнів. Робочі місця повинні забезпечувати
зручну робочу позу учнів та відповідати вимогам безпеки життєдіяльності.
19. У майстернях для учнів 10 - 12 років слід використовувати інструменти
розміром № 1, для учнів 13 - 15 років - № 2, після 15 років - інструментами для
дорослих.
Максимальна маса вантажу для підняття школярами: 11 - 12 років до 4 кг, 13 - 14
років - до 5 кг, 15 років: хлопчики - 12 кг, дівчатка - 6,0 кг, 16 років відповідно 14 і 7
кг, 17 років - 16,0 і 8,0 кг.

Вимоги до кабінетів інформатики
20. Навчальні приміщення, призначені для роботи з персональними комп'ютерами
повинні мати природне та штучне освітлення. Штучне освітлення у приміщеннях
повинно здійснюватися системою загального освітлення. Норми освітленості на
робочих місцях повинні відповідати вимогам: на екрані - не менш 200 лк; на
клавіатурі, робочому столі учня - не менш 400 лк. Забороняється перевищувати
рівень освітленості на робочому місці та на екрані ПК більше 600 лк.
21. Поверхня підлоги повинна мати антистатичне покриття та бути зручною для
вологого прибирання.
22. Для виконання практичної частини навчального заняття дозволено
обладнувати кожне робоче місце учня персональним комп'ютером форм-фактора
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десктоп у такому складі: монітор, системний блок, відокремлена клавіатура,
відокремлений маніпулятор типу "миша", стіл, стілець (крісло). Дозволяється
використання моніторів (екранів) з діагоналлю не менш 38,1 см (15 дюймів).
Вимоги до комп'ютерного обладнання, яким комплектуються навчальні
приміщення, призначені для роботи з персональними комп'ютерами визначені у
типовому переліку комп'ютерного обладнання для закладів дошкільної, загальної
середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, затвердженому наказом
Міністерства освіти і науки України від 02 листопада 2017 року № 1440,
зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 15 січня 2018 року за № 55/31507.
Допускається співвідношення сторін відеомонітора (екрана) 3:4 та використання
сучасних моделей відеомоніторів (екранів) (рідкокристалічний, плазмовий тощо).
Відеомонітор (екран) повинен знаходитись на відстані 1,5 діагоналі екрану від очей
учня таким чином, щоб його верхня половина знаходилась на рівні очей учня.
Ширина і глибина робочої поверхні робочого столу учня повинна забезпечувати
виконання учнем операцій в межах зони досяжності - шириною та глибиною не
менше 0,50 м.
У разі відсутності можливості обладнання робочих місць учнів персональними
комп'ютерами допускається використання портативних персональних комп'ютерів
(ноутбуків) з діагоналлю відеомоніторів (екранів) не менше 35,56 см (14 дюймів) за
умови використання відокремленої клавіатури (учнями 1 - 7 класів) та використання
відокремленого маніпулятору типу "миша" (учнями 1 - 11(12) класів), а також
обов'язкового чередування практичної та теоретичної частин навчального заняття.
Для проведення лабораторних та практичних робіт (дослідження фізичних,
хімічних, біологічних явищ та явищ в географічній оболонці), проєктної діяльності,
навчальних занять з робототехніки, військово-польових зборів допускається
використання учнями 7 - 11(12) класів персонального комп'ютера форм-фактора
планшетний ПК з діагоналлю екранів не менше 25,4 см (10 дюймів).
Протягом навчального заняття, після роботи з комп'ютерною технікою
обов'язково повинні виконуватися комплекси вправ для профілактики зорової та
статичної втоми. Комплекси вправ з рухової активності та комплекс вправ
гімнастики для очей наведені у додатку 3 до цього Санітарного регламенту.
23. Забороняється використання у закладах освіти як відеомонітори (екрани)
пристрої, сконструйовані на телевізійних електронно-променевих трубках.
24. Проводи чи інші провідники, через які подається електричний струм в
комп'ютерній техніці, повинні бути надійно ізольовані і механічно захищені з метою
запобігання ураження електричним струмом учасників освітнього процесу.
25. Не дозволяється одночасна робота за одним комп'ютером двох і більше учнів
незалежно від їх віку.
26. Медичними протипоказаннями до занять учнів з персональною комп'ютерною
технікою є: аномалія рефракції, некорегована міопія або гіперметропія,
некорегована косоокість, епілепсія.
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27. Використання друкувальних та (або) копіювальних пристроїв у навчальних
приміщеннях дозволяється при відсутності учнів та по завершенню навчальних
занять. Після використання таких пристроїв приміщення необхідно провітрити.
Фізкультурно-спортивні приміщення
28. У спортивній залі площею до 288 м2 допускається навчальне заняття не
більше, ніж 30 учням одночасно. Займатися на спортивних майданчиках, у
спортивній залі дозволяється тільки у спортивному одязі та взутті. Обов'язковою є
наочна інформація щодо дотримання в спортивній залі правил техніки безпеки та
про режим його прибирання і провітрювання.
Дозволяється використовувати для навчальних цілей спортивні споруди,
розташовані поблизу закладу освіти (на відстані до 500 м).
Підлога повинна бути без дефектів та не слизька.
Санітарно-гігієнічні вимоги до утримання басейнів
29. У закладі освіти в окремому блоці дозволяється розташування басейну.
Внутрішня поверхня дна та стін ванни басейну повинна бути гладкою, не
слизькою. По периметру ванни басейну повинна бути обхідна доріжка.
Ванну басейну необхідно заповнювати питною водою, що відповідає чинним
вимогам до питної води. Температуру води у ванні необхідно підтримувати на рівні
26 - 27° C, а температуру повітря в залі з ванною - на 1 - 2° C вищою від
температури води.
У місцях виходу з душової на обхідну доріжку повинен бути передбачений
прохідний душ для ніг з безперервним потоком проточної теплої води.
Вхід до зали басейну дозволяється після прийняття гарячого душу (окремо для
хлопців і дівчат) з використанням індивідуальних засобів гігієни (миючого засобу та
мочалки).
Для сушіння волосся в кожній роздягальні повинні бути стаціонарні чи побутові
фени.
Воду у ванні басейну з частковою рециркуляцією необхідно знезаражувати
додаванням хлору, або іншими дезінфекційними засобами, зареєстрованими
відповідно до вимог Порядку державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних
засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 липня 2006
року № 908. У спеціальному приміщенні для знезаражування води повинні
готуватися концентровані розчини, що додаються до води при її надходженні на
фільтри. Залишкові кількості дезінфектантів у воді басейну повинні становити: по
вільному хлору - 0,5 - 0,7 мг/дм3, брому - 1,2 мг/дм3, озону - 0,1 - 0,3 мг/дм3, вночі
концентрацію хлору дозволяється доводити до 1,5 мг/дм3.
За органолептичними і санітарно-хімічними показниками якість води в басейнах
повинна відповідати таким вимогам:
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 каламутність

< 1,0 НОК;

 кольоровість

< 20;

 запах

< 2 бали;

 хлориди
 амоній

< 250 мг/дм3;

< 0,5 мг/дм3;

 залишковий

хлор вільний - 0,5 - 0,7 мг/дм3;

 залишковий

хлор зв'язаний - 0,8 - 1,2 мг/дм3;

 залишковий

озон - 0,1 - 0,3 мг/дм3;

 бром

- 1,2 мг/дм3.

За мікробіологічними показниками вода басейнів повинна відповідати таким
вимогам:
 кількість

бактерій групи кишкової палички в 1 дм3 води, не більше 10;

 кількість

бактерій групи ентерококів в 1 дм3 води, не більше 10;

 кількість

бактерій групи стафілококів в 1 дм3 води, не більше 10;

 кількість

мезофільних мікроорганізмів в 1 см3 води, не більше 100;

 кількість

синьогнійних паличок в 1 дм3 води, не більше 10;

 яйця

гельмінтів та патогенні найпростіші - відсутність;

 збудники

інфекційних захворювань - відсутність;

 ентеровіруси

- відсутність.

В приміщеннях басейнів концентрація вільного хлору в повітрі (в зоні дихання
плавців) не повинна перевищувати 0,03 мг/м3; концентрація озону - 0,05 мг/м3.
Засновник (засновники) закладу освіти забезпечує проведення лабораторного
контролю якості води у чаші басейну та дослідження атмосферного повітря не рідше
одного разу на місяць.
Для дезінфекції води у басейні дозволяється застосування інших реагентних або
безреагентних методів знезараження (фізичних, хімічних або комбінованих), за
умови використання для цього обладнання, устаткування, засобів, витратних
матеріалів тощо, безпечність та якість яких підтверджена наявністю відповідних
документів згідно з вимогами законодавства, своєчасного сервісного
обслуговування (якщо таке необхідне), а також за умови забезпечення належної
якості та безпечності води за санітарно-хімічними та санітарно-мікробіологічними
показниками.
Поточне прибирання басейну повинно проводитися щодня з використанням
мийних і дезінфекційних засобів. Підлягають дезінфекції підлога приміщень, стіни
залу басейну (2 м від підлоги), обхідні доріжки, обладнання, ручки дверей,
санітарно-технічне обладнання, меблі та устаткування.
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Незалежно від системи заповнення ванни басейну водою (проточна або з
рециркуляцією) випуск води з ванни з наступною дезінфекцією проводиться 1 раз на
місяць. При задовільних санітарно-хімічних та бактеріологічних показниках води у
ванні басейну, дозволяється продовжувати користування басейном.
Перед дезінфекцією ванну басейну необхідно почистити щітками та промити
мильно-содовим розчином з наступним ополіскуванням гарячою водою зі шланга.
Для дезінфекції ванни повинен використовуватися дезінфекційний засіб,
зареєстрований відповідно до вимог Порядку державної реєстрації (перереєстрації)
дезінфекційних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
03 липня 2006 року № 908. Після дезінфекції засіб, що використовувався, ретельно
змивають зі шланга значною кількістю води.
У разі отримання незадовільних результатів лабораторних досліджень якості води
вживаються заходи щодо покращення показників якості води. При повторному
виявленні незадовільних результатів досліджень керівником закладу вирішується
питання про необхідність проведення додаткових мікробіологічних і
паразитологічних досліджень, генерального прибирання або припинення
експлуатації басейну.
Приміщення допоміжного та підсобного призначення
30. Для зберігання прибирального інвентарю та приготування дезінфекційних
розчинів необхідно передбачити окремі приміщення, недоступні для учнів і
сторонніх відвідувачів. Приміщення повинні бути обладнані ефективною системою
вентиляції. Інвентар має бути промаркований. Для прибирання санітарних вузлів
виділяється окремий інвентар та засоби прибирання, які зберігаються окремо.
Санітарні вузли
31. У закладах освіти необхідно передбачити внутрішні санітарні вузли з
підведенням до умивальників холодної та гарячої проточної води з облаштуванням

диспенсерів з паперовими рушниками (або електрорушників) та рідкого мила.
В туалетних кабінах на відстані 0,1 м від підлоги встановлюють непрозорі двері
висотою не менше 1,5 м із замком, що замикається з середини. Кабіни
відгороджують одна від іншої непрозорими стінками висотою не менше 1,75 м на
відстані 0,1 м від підлоги.
При виборі санітарного обладнання рекомендується надавати перевагу чашам
Генуя. У разі встановлення унітазів необхідно забезпечити наявність у кабінках
одноразових гігієнічних накладок.
Санітарні вузли оснащуються диспенсерами з туалетним папером.
Санітарні вузли для 1 - 4 класів повинні бути обладнані дитячими унітазами або
чашею Генуя.
У санітарних вузлах для учнів (окремих для хлопчиків і дівчаток), які
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розміщуються на кожному поверсі закладу освіти, слід передбачати спеціально
обладнану кабіну для використання її особами з інвалідністю, у тому числі тими, що
пересуваються на кріслах колісних, за допомогою милиць чи інших засобів.
В закладі освіти слід передбачити санітарний (санітарні) вузол (вузли) для
педагогічних працівників, інших (крім учнів) учасників освітнього процесу.
Санітарні вузли прибираються після кожної перерви і щоденно в кінці робочого
дня з використанням дезінфекційних засобів, які зареєстровані відповідно до вимог
Порядку державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 липня 2006 року №
908.
Пансіони (гуртожитки)
32. Пансіони (гуртожитки) в закладах освіти, що будуються, повинні відповідати
вимогам ДБН В.2.2-3:2018.
У закладах освіти, що вже експлуатуються, пансіони (гуртожитки) повинні мати
такі приміщення: спальні кімнати, умивальня, санвузол і душова; кімната особистої
гігієни, кімната для прасування, чистки одягу та взуття (із розрахунку не менше ніж
0,1 м2 на 1 місце), кімната для відпочинку; санвузол для персоналу і санітарна
кімната (не менше 4 м2), а також господарські майстерні, пральня, кімнати для
збереження чистої та брудної білизни, медична кімната (не менше 10 м2),
приміщення для зберігання одягу дітей (із розрахунку 0,2 м2 на 1 місце), вітальня
для побачення з батьками, кімната вихователів, чергового технічного персоналу,
комори спортивного і господарського інвентаря, вестибюль з гардеробом.
Наповнюваність спальних кімнат у пансіонах (гуртожитках) для учнів 1 - 4 класів
- 5 - 6 місць, для учнів 5 - 11(12) класів - не більше 4 місць. Площа спальних кімнат
визначається з розрахунку 6 м2 на 1 місце.
Розташування ліжок повинно забезпечувати зручність підходу до них і не

заважати прибиранню кімнати. Поверхні меблів, спинок ліжок повинні бути
гладкими, з покриттям для вологого прибирання і дезінфекції. Для сну дітей
забороняється використовувати двоярусні ліжка, розкладачки, розкладні ліжка,
дивани.
IV. СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
Водопостачання, водовідведення та опалення
1. Заклади освіти повинні мати централізовану або автономну систему
теплопостачання, яка забезпечує оптимальні показники мікроклімату.
Пічне опалення, обладнане в коридорі, допускається тільки в одноповерхових
приміщеннях закладів освіти у сільській місцевості. Забороняється встановлювати
залізні печі. Для попередження забруднення повітря приміщень окисом вуглецю
пічні труби закриваються не раніше повного згорання палива і не пізніше, як за дві
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години до приходу учнів. Лабораторний контроль за вмістом окису вуглецю в
повітрі приміщень з пічним опаленням організовує засновник (засновники) двічі
впродовж опалювального сезону.
2. Вода, що постачається у заклади освіти, повинна відповідати вимогам
Державних санітарних норм та правил "Гігієнічні вимоги до води питної,
призначеної для споживання людиною" (ДСанПіН 2.2.4-171-10), затверджених
наказом Міністерства охорони здоров'я України від 12 травня 2010 року № 400,
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 01 липня 2010 року за № 452/17747
(далі - ДСанПіН 2.2.4-171-10).
Заклади освіти обладнуються інженерними мережами господарсько-питного
водопостачання, мережами каналізації, водостоку, опалення, вентиляції. Гарячою
проточною водою заклади освіти повинні бути забезпечені впродовж усього року.
У випадку відсутності в населеному пункті централізованих мереж водопроводу і
каналізації для закладу освіти необхідно передбачити водопостачання від
артезіанської свердловини з подачею води до приміщень закладу освіти та
обладнання внутрішньої каналізаційної мережі з відведенням стоків на локальні
очисні споруди.
У сільських населених пунктах при відсутності централізованого водопостачання
допускається також використання громадських свердловин, колодязів, каптажів для
подачі води в мережу господарсько-питного водопостачання закладу.
У разі облаштування у закладі освіти такої системи водопостачання, з метою
приведення питної води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 засновник (засновники)
забезпечує встановлення індивідуальної (колективної) установки (пристрою)
доочищення питної води та проведення лабораторного контролю безпечності та
якості питної води з періодичністю відповідно до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.
Холодною і гарячою проточною водою повинні бути забезпечені приміщення
їдальні (харчоблоку), буфету, душових при спортивній залі (роздягальні), медичного

кабінету, навчальних кабінетів з вивчення хімії, фізики, біології, лабораторій,
майстерень, санітарні вузли, зали басейнів та інші приміщення відповідно до вимог
ДБН
В.2.2-3:2018
з
установленням
кранів-змішувачів.
Забороняється
використовувати гарячу воду із системи водяного опалення для будь-яких цілей.
На випадок перебоїв у постачанні гарячої проточної води необхідно передбачати
резервне гаряче водопостачання.
Температура гарячої води, що подається до приміщень закладів освіти, повинна
бути не нижче 37° C та не вище 60° C.
В закладі освіти повинен бути організований питний режим. Організація питного
режиму повинна сприяти задоволенню потреб дітей у безпечній та якісній воді.
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Кожна дитина за потреби повинна отримати кип'ячену або фасовану воду в
індивідуальному посуді.
Фасована негазована вода промислового виробництва, а також вода з установок із
дозованим розливом негазованої фасованої питної води повинні відповідати
вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10, що підтверджується виробником.
При використанні установок із дозованим розливом негазованої фасованої води
заміна ємності повинна здійснюватися не рідше одного разу на 2 тижні.
3. В їдальні (харчоблоці) в місцях приєднання ванн до каналізаційної мережі
необхідно улаштувати повітряний розрив не менше 20 мм від верху приймальної
воронки.
При проведенні стояків побутової каналізації через приміщення закладу освіти
передбачається їх закриття оштукатуреними коробами та забезпечення
устаткуванням для ревізії.
Забороняється проведення стояків побутової каналізації через виробничі
приміщення їдальні (харчоблоку), буфету.
Повітряно-тепловий режим
4. Чистота повітря в приміщеннях закладів освіти забезпечується:
 відповідністю

кількості учнів до нормативної наповнюваності відповідно до
вимог статті 12 Закону України "Про повну загальну середню освіту";
 регулярністю вологого прибирання приміщень з використанням мийних
засобів та дезінфекційних засобів, які зареєстровані відповідно до вимог Порядку
державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 03 липня 2006 року № 908;
 використанням
 чистотою

всіх видів провітрювання (наскрізне, кутове, однобічне);

та справністю систем вентиляції.

5. Засновник (засновники) закладу освіти забезпечує організацію лабораторного
контролю показників мікроклімату (не менше 6 вимірювань) та концентрації CO2,
CO, який проводиться не рідше двох разів на рік. Після проведених ремонтних
та/або будівельних робіт, встановленні нових меблів перед початком навчального
процесу проводяться лабораторні вимірювання концентрацій формальдегіду та
інших хімічних речовин (в залежності від будівельних, оздоблювальних матеріалів,
меблів тощо, які використані).
Концентрація в повітрі CO2 не повинна перевищувати - 0,01 мг/м3, CO - не
більше 5,0 мг/м3, формальдегіду - не більше 0,01 мг/м3.
6. Навчальні приміщення провітрюють на перервах за відсутності дітей в
приміщеннях. Тривалість провітрювання визначається погодними умовами за
наведеною таблицею:
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Температура
повітря вулиці в
градусах Цельсія
від +10 до +6
від +5 до 0
від 0 до -5
від -5 до -10
нижче -10

Тривалість провітрювання приміщень (хв.)
на малих
на великих перервах та
перервах
між змінами
4 - 10
25 - 30
3-7
20 - 30
2-5
15 - 25
1-3
10 - 15
1 - 1,5
5 - 10

Рекреації провітрюються під час навчальних занять. До початку занять і після їх
закінчення необхідно здійснювати наскрізне провітрювання навчальних приміщень.
У теплу пору року доцільно проводити заняття з прочиненими вікнами в режимі
провітрювання.
7. У приміщеннях закладів освіти відносна вологість повітря має бути 40 - 60 %;
температура повітря в класних кімнатах 17 - 20° C, в майстернях по обробці металу і
дерева 16 - 18° C, в спортивному залі 15 - 17° C, в роздягальнях при спортивному
залі 19 - 23° C, в актовому залі 17 - 20° C, в бібліотеці 16 - 18° C, в медичних
кабінетах 21 - 23° C, в рекреаціях 16 - 18° C, в спальних приміщеннях 18 - 20° C; у
вестибюлі, гардеробі 16 - 19° C; в санітарних вузлах 17 - 21° C; в душових не нижче
25° C.
8. Встановлення у закладі освіти додаткових систем, що впливають на
мікроклімат приміщення, має бути забезпечене відповідним і своєчасним сервісним
обслуговуванням та заміною витратних матеріалів.
9. Усі приміщення та обладнання закладу освіти підлягають щоденному вологому
прибиранню, у тому числі: підвіконня, підлога, опалювальні прилади (або захисні
решітки), меблі, класні дошки. Вологе прибирання навчальних та навчальновиробничих приміщень проводиться після закінчення останнього навчального
заняття, або після кожної навчальної зміни (у разі організації в закладі освіти
змінного навчання), спортивних залів - після кожного навчального заняття та після
закінчення навчальних занять та занять секцій.
У процесі самообслуговування учні повинні тримати власне робоче місце в
чистоті, прибирати за собою сміття.
Дозволяється залучати до поливу рослин та вологого прибирання, без
використання миючих та дезінфікуючих засобів, поверхонь навчальних приміщень
(крім вікон та підлоги) учнів 5 - 11(12) класів. Робота із самообслуговування
повинна проводитися за участю педагогічних та/або медичних працівників.
Тривалість самообслуговування не повинна перевищувати 1 годину на тиждень.
Учні не допускаються до виконання робіт, що небезпечні для їх життя та здоров'я,
створюють загрозу зараження інфекційними хворобами.
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Природне та штучне освітлення
10. Усі навчальні приміщення закладів освіти повинні мати природне освітлення,
рівні якого мають відповідати вимогам ДБН В.2.5-28:2018 "Природне і штучне
освітлення", затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України від 03 жовтня 2018
року № 264. Природне освітлення повинно бути рівномірним і не створювати
блиску.
Коефіцієнт природного освітлення (далі - КПО) в навчальних приміщеннях
повинен дорівнювати 2,5 % на робочих місцях 3-го ряду робочих столів учнів (1 м
від внутрішньої стіни). При двобічному освітленні мінімальне значення КПО
визначається на другому ряді робочих столів учнів.
Рівномірність освітлення на робочому місці (відношення мінімального рівня
освітлення до максимального) повинна складати не більше 0,3.
Достатність і рівномірність освітлення можна оцінити за світловим коефіцієнтом
(СК) (відношення загальної площі вікон до площі підлоги), величина якого має
становити 1:4 - 1:5.
11. Для захисту від прямих променів сонця, запобігання перегріву навчальних
приміщень вікна повинні бути облаштовані сонцезахисними засобами (підйомноповоротні жалюзі, козирки, ролети тощо), які легко очищаються від пилу та
миються.
12. Забороняється розміщувати на підвіконні навчальних приміщень рослини, які
перешкоджають доступу прямого сонячного світла.
13. Для забезпечення оптимального природного освітлення навчальних
приміщень необхідно мити вікна не менше 2-х разів протягом навчального року.
14. У навчальних приміщеннях необхідно передбачити систему загального
штучного освітлення, що забезпечується штучним освітленням лампами з
електронною
пуско-регулювальною
апаратурою
зі
спектром
кольоровипромінювання: білий, тепло-білий, природно-білий; світлодіодними
лампами з кольоровою температурою 3500 - 4000 К. Індекс кольоропередачі має
бути не менший за 80 %, коефіцієнт пульсації - не більший за 10 % (в майстернях, з
пристроями, що обертаються - не більшим за 5 %). В одному приміщенні слід
використовувати лампи одної колірної температури.
Для освітлення найбільш віддалених від вікон рядів робочих столів учнів у
навчальних приміщеннях слід передбачати окреме включення усіх рядів
електроламп.
Рівні загального штучного освітлення у приміщеннях закладів загальної середньої
освіти наведені у додатку 4 до цього Санітарного регламенту.
15. Лампи, що перегоріли, а також ті, які під час роботи створюють шум,
миготіння та стробоскопічний ефект, підлягають заміні. Несправні, перегорілі
люмінесцентні лампи запаковують у захисну промислову гофроупаковку від нових
45

ламп та зберігають у спеціальній тарі - герметично закритих металевих ємностях,
контейнерах у спеціально відведених ізольованих технічних приміщеннях, стіни,
стеля та підлога яких не межують із навчальними приміщеннями. Доступ до такого
технічного приміщення повинен мати лише спеціально призначений працівник
закладу освіти. Вивезення перегорілих люмінесцентних ламп здійснюється
відповідно до Правил надання послуг з поводження з побутовими відходами,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 року №
1070, не рідше 2-х разів на рік.
16. Засновник (засновники) закладу освіти забезпечує організацію лабораторного
контролю рівня освітленості у закладах освіти не рідше двох разів на рік (не менше
4 точок у 3 - 5 приміщеннях), один з яких проводиться в листопаді чи грудні.
Шум та вібрація
17. Допустимі рівні звуку та звукових тисків у приміщеннях закладів освіти та на
прилеглій до закладів освіти території наведені у додатку 5 до цього Санітарного
регламенту та мають відповідати вимогам Державних санітарних норм допустимих
рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території
житлової забудови, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України
від 22 лютого 2019 року № 463, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20
березня 2019 року за № 281/33252.
Рівні шуму у виробничих приміщеннях закладів освіти повинні відповідати
вимогам Санітарних норм виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку (ДСН
3.3.6.037), затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря
України від 01 грудня 1999 року № 37.
18. Значення вібрації на прилеглих до закладів освіти територіях повинні
забезпечувати допустимі рівні вібрації в їх приміщеннях. Допустимі значення
вібрації у будівлях закладів освіти в денний час зазначені у додатку 6 до цього
Санітарного регламенту.
Рівні вібрації у виробничих приміщеннях закладів освіти повинні відповідати
вимогам Державних санітарних норм виробничої загальної та локальної вібрації
(ДСН 3.3.6.039), затверджених постановою Головного державного санітарного
лікаря України від 01 грудня 1999 року № 39.
Середньорічна еквівалентна рівноважна об'ємна активність радону-222 у повітрі
приміщень будівель закладів освіти, що будуються та реконструюються, не повинна
перевищувати 50 БК/м3, а у будівлях, що експлуатуються - 100 БК/м3.
Засновник (засновники) закладу освіти повинен забезпечити проведення
вимірювань концентрації радону-222 у повітрі приміщень першого поверху будівель
не рідше одного разу на рік.
У новозбудованих будівлях, що вводяться в експлуатацію, та після проведення
робіт з реконструкції приміщень необхідно провести вимірювання потужності
поглиненої дози зовнішнього гамма-випромінювання.
Вміст біологічних та хімічних речовин в повітрі приміщень будівлі закладів
освіти з елементами повного внутрішнього оздоблення та оснащення не повинні
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перевищувати середньодобові гранично допустимі концентрації або орієнтовно
безпечні рівні впливу, встановлені діючими гігієнічними нормативами для
атмосферного повітря.

V. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Вимоги до організації освітнього процесу
1. Структура і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня,
занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу визначаються
відповідно до статті 10 Закону України "Про повну загальну середню освіту".
Організація освітнього процесу не повинна призводити до перевантаження учнів
та має забезпечувати безпечні, нешкідливі та здорові умови здобуття освіти.
Гігієнічні правила складання розкладу навчальних занять та розподілу
навчального навантаження протягом тижня наведені у додатку 7 до цього
Санітарного регламенту. Допустима сумарна кількість годин (навчальних занять)
тижневого навантаження учнів наведена у додатку 8 до цього Санітарного
регламенту.
Приватні та корпоративні заклади освіти, учні яких розпочинають навчання з 8.00
- 9.00 год. та продовжують здобуття освіти і перебувають в такому закладі після
14.00 год., освітні програми яких розроблені відповідно до вимог статті 11 Закону
України "Про повну загальну середню освіту" та містять (за рахунок власних
надходжень) збільшену кількість навчальних предметів (інтегрованих курсів) та/або
навчальних годин (навчальних занять) порівняно з відповідними типовими
освітніми програмами, повинні створити умови для фізичного і психологічного
відпочинку учнів, організувати 3 - 4 разове гаряче харчування, протягом всього
навчального дня мати психологічний та медичний супровід освітнього процесу,
дотримуватися вимог цього Санітарного регламенту щодо тривалості навчальних
занять, перерв між ними, прогулянки, самопідготовки, чергування протягом дня і
тижня видів діяльності, навчальних занять з навчальних предметів природничоматематичного, суспільно-гуманітарного циклів із навчальними предметами
художньо-естетичного, фізкультурно-оздоровчого та технологічного циклів з
урахуванням Гігієнічних правил складання розкладу навчальних занять наведених у
додатку 7 до цього Санітарного регламенту.
У державних та комунальних закладах освіти розклад занять має забезпечувати
послідовність проведення навчальних занять, не допускається встановлення
тривалих перерв (більше ніж 30 хвилин) між навчальними заняттями.
Початок навчального дня не повинен бути раніше 8:00 години, початок занять у
другу зміну - не пізніше 14:00 години (для учнів, які здобувають освіту за вечірньою
формою - не пізніше 16:00 години). У закладах освіти, які працюють у дві зміни,
навчання учнів 1 - 4 класів, повинно бути організовано у першу зміну.
2. Безперервна навчальна діяльність учнів (тривалість навчальних занять) не може
перевищувати: у 1-му класі - 35 хв., 2 - 4-х класах - 40 хв., 5 - 11(12) класах - 45 хв.
Організація здвоєних навчальних занять і використання інших форм організації
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освітнього процесу, що впливають на тривалість навчальних занять, допускається за
рішенням педагогічної ради закладу освіти та повинні відповідати віковим
особливостям дітей.
Упродовж навчальних занять, які поєднують у собі психічне, статичне, динамічне
навантаження на окремі органи і системи і на весь організм в цілому, проводяться
вправи з рухової активності для зняття локального стомлення і вправи з рухової
активності загального впливу. Комплекси відповідних вправ наведено у додатку 3
до цього Санітарного регламенту.
3. Тривалість перерв між навчальними заняттями для учнів 1 - 4-х класів
рекомендується не менше 15 хв., 5 - 11(12) класів - не менше 10 хв., великої перерви
- 30 хв. (для прийому їжі). Замість однієї великої перерви можна влаштовувати дві
перерви по 20 хв., після другого та третього навчальних занять - для учнів 1 - 4-х
класів, після третього та четвертого навчальних занять - для учнів 5 - 11(12) класів.
У середині здвоєного навчального заняття необхідно організувати перерву
тривалістю 10 хв. для активного відпочинку.
4. Розклад навчальних занять повинен враховувати оптимальне співвідношення
навчального навантаження протягом тижня, а також чергування протягом дня і
тижня навчальних занять з навчальних предметів природничо-математичного,
суспільно-гуманітарного циклів із навчальними предметами художньо-естетичного,
фізкультурно-оздоровчого та технологічного циклів з урахуванням Гігієнічних
правил складання розкладу навчальних занять наведених у додатку 7 до цього
Санітарного регламенту.
5. Під час щонайменше однієї з перерв необхідно організувати умови для
харчування та активного відпочинку учнів, рекомендовані прогулянки на
відкритому повітрі.
У групах подовженого дня учнів початкової школи прогулянка на відкритому
повітрі повинна становити не менше ніж 1,5 години протягом дня (за умов
зовнішньої температури повітря не нижче 10° C).
6. Тривалість виконання завдань для самопідготовки учнів у позанавчальний час
не рекомендується більше 1 години у 3 - 5 класах та 1,5 години у 6 - 9 класах, 2
години - у 10 - 11(12) класах. Учням 1 - 2 класів не рекомендуються обов'язкові
завдання для самопідготовки у позанавчальний час.
7. При надзвичайних погодних умовах, а також надзвичайних ситуаціях
засновник (засновники) закладу освіти можуть самостійно приймати рішення про
тимчасове призупинення навчання учнів.
Вимоги до організації роботи з технічними засобами навчання
8. При використанні технічних засобів навчання (далі - ТЗН) під час проведення
навчального заняття потрібно чергувати види навчальної діяльності. Безперервна
тривалість навчальної діяльності з ТЗН упродовж навчального заняття повинна
бути: для учнів 1 класів - не більше 10 хвилин; для учнів 2 - 4 класів - не більше 15
хвилин; для учнів 5 - 7 класів - не більше 20 хвилин; для учнів 8 - 9 класів - 20 - 25
хвилин; для учнів 10 - 11(12) класів на 1-й годині занять до 30 хвилин, на 2-й годині
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занять - 20 хвилин. При здвоєних навчальних заняттях для учнів 10 - 11(12) класів не більше 25 - 30 хвилин на першому навчальному занятті та не більше 15 - 20
хвилин на другому навчальному занятті.
9. Після занять із застосуванням ТЗН проводяться вправи з рухової активності та
вправи гімнастки для очей. Комплекси відповідних вправ наведені у додатку 3 до
цього Санітарного регламенту.
VI. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ХАРЧУВАННЯ
Вимоги до влаштування приміщень
1. Набір виробничих приміщень, технологічного обладнання та його розміщення
повинні відповідати вимогам санітарного законодавства та законодавства про
безпечність та окремі показники якості харчових продуктів.
2. Для дотримання правил особистої гігієни учнями в приміщенні їдальні, буфету
або перед ним встановлюються умивальники із розрахунку один на 40 місць. Поряд
з умивальниками встановлюються диспенсери з рідким милом та паперовими
рушниками (або електрорушники).
3. Відстань між обідніми столами і роздачею чи вікном (дверима) для прийому
брудного посуду повинна бути не менше 200 см; між рядами обідніх столів 100 см;
між обідніми столами і стіною 40 см.
4. Обідні столи щодня миються гарячою водою з кальцинованою содою та милом
або іншими миючими засобами, дозволеними до використання відповідно до
законодавства, а після кожного прийому їжі протирають вологими і чистими
серветками.
5. Забороняється використовувати пощерблений, емальований, алюмінієвий
столовий посуд і пластмасовий столовий посуд багаторазового використання.
6. Прибирання приміщень проводиться при відчинених фрамугах (вікнах).
7. Забороняється використання приміщень їдалень (харчоблоку), роздаткових,
буфетів не за призначенням.

Організація харчування
8. Засновник (засновники), керівник закладу освіти та суб'єкти господарської
діяльності, які надають послуги з харчування зобов'язані забезпечити учнів
безпечною, якісною, повноцінною та корисною їжею відповідно до норм харчування
у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року № 1591,
Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах,
затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти
і науки України від 01 червня 2005 року № 242/329, зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 15 червня 2005 року за № 661/10941.
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9. Керівник закладу освіти та медичний працівник (за його відсутності - особа
(особи), які визначені наказом керівника закладу освіти відповідальними за
організацію харчування в закладі) здійснюють щоденний контроль за якістю
продуктів, що надходять до закладу освіти, умовами їх зберігання, дотриманням
термінів реалізації і технології виготовлення страв, дотриманням санітарнопротиепідемічного режиму в їдальні (харчоблоці), буфеті, фактичним виконанням
меню за меню-розкладом, що містять кількісні дані про рецептуру страв.
10. Для уникнення харчових отруєнь, з метою профілактики захворювань,
приготування та реалізація харчової продукції повинні здійснюватися у
відповідності до загальних вимог до організації харчування дітей в закладах освіти
наведених у додатку 9 до цього Санітарного регламенту. Перелік харчових
продуктів, які заборонено реалізовувати у шкільних буфетах та у торгівельних
апаратах, розміщених у закладах освіти наведено у додатку 10 до цього Санітарного
регламенту.
11. У закладах освіти організовуються умови для забезпечення харчування учнів з
особливими дієтичними потребами, у тому числі з непереносимістю глютену та
лактози.
Вимоги до організації харчування дітей з особливими дієтичними потребами,
включаючи харчову алергію та непереносимість окремих харчових продуктів або
речовин, наведено у додатку 11 до цього Санітарного регламенту.
12. У закладах освіти за рішенням засновника (засновників) може бути
організоване постачання готової кулінарної продукції операторами ринку харчових
продуктів за умови дотримання ними вимог Закону України "Про основні принципи
та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів".
13. Інші вимоги до утримання та оснащення приміщень їдальні (харчоблоку),
буфету, закладу освіти, транспортування, приймання та зберігання харчових
продуктів, обробки сировини, виробництва та реалізації продукції повинні
відповідати вимогам Закону України "Про основні принципи та вимоги до
безпечності та якості харчових продуктів" та законодавства про безпечність та
окремі показники якості харчових продуктів.

VII. ОРГАНІЗАЦІЯ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА
ФОРМУВАННЯ ГІГІЄНІЧНИХ НАВИЧОК ТА ЗАСАД ЗДОРОВОГО
СПОСОБУ ЖИТТЯ
1. Заклади освіти повинні бути укомплектовані кваліфікованими кадрами середніх
медичних працівників, та можуть бути укомплектовані лікарями-психологами.
2. У випадку відсутності у закладі освіти медичного працівника засновник
(засновники) укладає договір з закладом охорони здоров'я або фізичними особамипідприємцями, які провадять господарську діяльність з медичної практики
(сестринська справа, педіатрія, сімейна медицина) про медичне обслуговування
учнів.
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3. Учні підлягають медичним оглядам відповідно до Схеми періодичності
обов'язкових медичних профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних
закладів, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16
серпня 2010 року № 682 "Про удосконалення медичного обслуговування учнів
загальноосвітніх навчальних закладів", зареєстрованої в Міністерстві юстиції
України 10 вересня 2010 року за № 794/18089.
4. У випадках виникнення в закладі освіти інфекційних захворювань, а також
отруєнь керівник закладу повинен негайно повідомити лабораторний центр
Міністерства охорони здоров'я України відповідної території.
5. Періодичні огляди на педикульоз здійснюються медичним працівником
відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 28 березня 1994
року № 38 "Про організацію та проведення заходів по боротьбі з педикульозом". Всі
учні обов'язково оглядаються після канікул та у подальшому - вибірково, за
епідемічними показаннями.
6. Формування гігієнічних знань, умінь і навичок учнів, засад здорового способу
життя забезпечується закладами освіти у рамках освітнього процесу відповідно до
державних стандартів освіти, а також із залученням медичних працівників і батьків,
інших законних представників учнів.
7. Санітарно-дезінфекційний режим у закладах освіти у період карантину
наведено у додатку 12 до цього Санітарного регламенту.

VIII. ВИМОГИ ДО САНІТАРНОГО І СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ ТА
ОСОБИСТОЇ ГІГІЄНИ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ, ІНШИХ ОСІБ,
ЗАЛУЧЕНИХ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ
1. Працівники їдалень (харчоблоків), буфетів повинні бути забезпечені санітарним і
спеціальним одягом та необхідними умовами для дотримання правил особистої
гігієни. До санітарного одягу відносяться халати, фартухи з тканини для отримання
та видачі їжі, хустки, ковпаки, фартух з полімерних матеріалів для миття посуду, до
спеціального - халати темного кольору, гумові рукавички, гумове взуття.
Спеціальний одяг для прибирання приміщень і санітарних вузлів необхідно
маркувати, використовувати за призначенням і зберігати окремо, так само, як
інвентар та засоби для прибирання.
Роботи, пов'язані з організацією харчування учнів, у тому числі сервірування
обідніх столів, отримання та порціювання готових страв, прибирання обідніх столів,
миття посуду тощо, проводяться працівниками їдальні (харчоблоку) в санітарному
одязі.
Маркований санітарний одяг необхідно зберігати на вішаку (у шафі) у
приміщенні для персоналу їдальні (харчоблоку). Забороняється застібати санітарний
одяг шпильками, голками та зберігати у кишенях сторонні предмети, а також
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працювати у прикрасах.
У санітарному одязі забороняється: виконувати роботи з прибирання приміщень;
заходити та перебувати в санітарних вузлах; виходити на вулицю з приміщення
закладу освіти; знаходитись у цьому одязі в інших приміщеннях, поза місцем
харчування учнів. Перед відвідуванням санітарного вузла санітарний одяг необхідно
зняти, залишивши його на вішалці поруч із дверима санітарного вузла.
Заміна санітарного та спеціального одягу здійснюється у міру забруднення.
2. До роботи в їдальні (харчоблоці), буфеті, не допускаються особи з ознаками
інфекційних захворювань, гнійничковими ураженнями шкіри та/або з будь-якими
іншими гострими проявами порушення стану здоров'я. Усі працівники їдальні
(харчоблоку), буфету, незалежно від підпорядкованості, повинні проходити
попередній та періодичні медичні огляди відповідно до Правил проведення
обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій,
виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і
може призвести до поширення інфекційних хвороб, затверджених наказом
Міністерства охорони здоров'я України від 23 липня 2002 року № 280,
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 08 серпня 2002 року за № 639/6927
(у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 21 лютого 2013 року
№ 150).
Генеральний директор Директорату
громадського здоров'я та профілактики захворюваності

п.п.

І. Руденко

Комплекси вправ з рухової активності та комплекс вправ
гімнастики для очей
I. Комплекс вправ гімнастики для очей
1. Швидко покліпати очима, заплющити очі та посидіти спокійно, повільно
рахуючи до 5. Повторити 4 – 5 разів.
2. Міцно заплющити очі (рахуючи до 3), розплющити очі та подивитися
вдалечінь, рахуючи до 5. Повторити 4 -5 разів.
3. Витягнути праву руку вперед. Стежити очима, не повертаючи голови, за
повільними рухами вліво і вправо, вгору і вниз вказівного пальця витягнутої руки.
Повторити 4 – 5 разів.
4. Подивитися на вказівний палець витягнутої руки на рахунок 1 – 4, потім
перенести погляд вдалечінь на рахунок 1 – 6. Повторити 4 – 5 разів.
У середньому темпі проробити 3 – 4 кругових рухів очима в правий бік,
стільки ж само у лівий бік. Розслабивши очні м’язи, подивитися вдалечінь – на
рахунок 1 – 6. Повторити 1 – 2 рази.
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II. Примірний комплекс вправ з рухової активності (РА)
РА для покращення мозкового кровообігу
1. Вихідне положення (в. п.) – сидячи на стільці, 1 – 2 – відвести голову назад
і плавно нахилити назад, 3 – 4 – голову нахилити вперед, плечі не піднімати.
Повторити 4 – 6 разів. Темп повільний.
2. В. п. – сидячи, руки на поясі, 1 – поворот голови направо, 2 – в. п., 3 –
поворот голови наліво, 4 – в. п. Повторити 6 – 8 разів. Темп повільний.
3. В. п. – стоячи або сидячи, руки на поясі, 1 – махом ліву руку занести через
праве плече, голову повернути наліво, 2 – в. п., 3 – 4 – теж правою рукою.
Повторити 4 – 6 разів. Темп повільний.

РА для зняття стомлення з плечового поясу та рук
1. В. п. – стоячи або сидячи, руки на поясі, 1 – праву руку вперед, ліву вгору,
2 – перемінити положення рук. Повторити 3 – 4 рази, потім розслаблено опустити
вниз і потрясти кистями, голову нахилити вперед. Темп середній.
2. В. п. – стоячи або сидячи, кисті тильним боком на поясі, 1 – 2 – звести лікті
вперед, голову нахилити вперед, 3 – 4 – лікті назад, прогнутися. Повторити 6 – 8
разів, потім руки вниз і потрясти розслаблено. Темп повільний.
3. В. п. – сидячи, руки вгору, 1 зжати кисті в кулак, 2 – розжати кисті.
Повторити 6 – 8 разів, потім руки розслаблено опустити вниз і потрясти кистями.
Темп середній.

РА для зняття стомлення з тулуба
1. В. п. – стійка ноги нарізно, руки за голову, 1 – різко повернути таз направо,
2 – різко повернути таз наліво. Під час поворотів плечовий пояс оставити
нерухомим. Повторити 6 – 8 разів. Темп середній.
2. В. п. – стійка ноги нарізно, руки за голову, 1 – 3 – кругові рухи тазом в
один бік, 4 – 6 – теж у інший бік, 7 – 8 – руки вниз і розслаблено потрясти кистями.
Повторити 4 – 6 разів. Темп середній.
3. В. п. – стійка ноги нарізно, 1 – 2 – нахил вперед, права рука сковзає вздовж
ноги вниз, ліва, згинаючись, вздовж тіла вгору, 3 – 4 – в. п., 5 – 8 – теж в інший бік.
Повторити 6 – 8 разів. Темп середній.
РА загального впливу комплектуються з вправ для різних груп м’язів з
урахуванням їх напруження в процесі діяльності.

Комплекс вправ РА для молодших школярів на навчальних
заняттях з елементами письма
1. Вправа для покращення мозкового кровообігу. В. п. – сидячи, руки на
поясі. 1 – поворот голови направо, 2 – в. п., 3 – поворот голови наліво, 4 – в. п., 5 –
плавно нахилити голову назад, 6 – в. п., 7 – голову нахилити вперед. Повторити 4 – 6
разів. Темп повільний.
2. Вправа для зняття стомлення з мілких м’язів кисті. В. п. – сидячи, руки
підняти вгору, 1 – стиснути кисті в кулак, 2 – розтиснути кисті. Повторити 6 – 8
разів, потім руки розслаблено опустити вниз і потрясти кистями. Темп середній.
53

3. Вправа для зняття стомлення з м’язів тулуба. В. п. – стійка ноги нарізно,
руки за голову, 1 – різко повернути таз направо, 2 – різко повернути таз наліво. Під
час поворотів плечовий пояс оставити нерухомим. Повторити 4 – 6 разів. Темп
середній.
4. Вправа для мобілізації уваги. В. п. – стоячи, руки вздовж тулуба, 1 – праву
руку на пояс, 2 – ліву руку на пояс, 3 – праву руку на плече, 4 – ліву руку на плече, 5
– праву руку вгору, 6 – ліву руку вгору, 7 – 8 – хлопки руками над головою, 9 –
опустити ліву руку на плече, 10 – праву руку на плече, 11 – ліву руку на пояс, 12 –
праву руку на пояс, 13 – 14 – хлопки руками по стегнах. Повторити 4 – 6 разів. Темп
– 1 раз повільний, 2 – 3 рази – середній, 4 – 5 – швидкий, 6 – повільний.

Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти, який набув
чинності з 1 січня 2021 року, обмежує час безперервної роботи з технічними
засобами навчання, зокрема комп’ютерами, планшетами, іншими гаджетами.
Водночас тривалість навчальних занять, визначена ст. 10 Закону України “Про
повну загальну середню освіту", лишається незмінною.
У зв’язку з посиленими протиепідемічними заходами 8-24 січня 2021 року
школи працюють у форматі дистанційного навчання. Він передбачає синхронну
та/або асинхронну взаємодію вчителя та учнів під час занять. У синхронному
режимі вчитель та учні одночасно перебувають в електронному освітньому
середовищі або спілкуються за допомогою засобів аудіо-, відеоконференції.
Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти, який діє з 1 січня
2021 року, передбачає вимоги до організації роботи з технічними засобами
навчання, зокрема комп’ютерами, планшетами, іншими гаджетами.
Так, обмежено час безперервної роботи з технічними засобами навчання:
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 для

учнів 1 класу – не більше 10 хвилин;

 для

учнів 2-4 класів – не більше 15 хвилин;

 для

учнів 5-7 класів – не більше 20 хвилин;

 для

учнів 8-9 класів – 20-25 хвилин;

 для

учнів 10-11 (12) класів на 1-й годині занять – до 30 хвилин, на 2-й годині
занять – 20 хвилин;
 при

здвоєних навчальних заняттях для учнів 10-11 (12) класів – не більше 2530 хвилин на першому навчальному занятті та не більше 15-20 хвилин на другому
навчальному занятті.
Отже, тривалість навчальних занять, визначена Законом “Про повну загальну
середню освіту", зберігається: 35 хвилин для 1 класу, 40 хвилин для 2-4 класів, 45
хвилин для 5-12 класів. Обмежується лише час безперервної роботи з комп’ютером
для уникнення ризиків для здоров’я.
Наприклад, для учнів 5 класу час безперервної роботи з комп’ютером становить
максимум 20 хвилин. Цей час вчитель може використовувати для синхронної
взаємодії (онлайн) – для пояснення або загального огляду матеріалу навчального
заняття, практичного закріплення вивченого, застосування інтерактивних прийомів
навчання, перевірки результатів навчання тощо.
Решту часу навчального заняття – 25 хвилин – вчитель організовує роботу в
асинхронному режимі, тобто офлайн, без комп’ютера. Учні можуть виконувати
вправи у робочому зошиті, працювати з текстом і завданнями у підручнику,
виконувати творчі завдання тощо. Також наприкінці заняття вчитель може
повернутися до режиму відеоконференції (для обговорення виконаних завдань,
рефлексії, роботи з електронною освітньою платформою тощо).
Санітарний регламент передбачає, що під час роботи з технічними засобами
навчання обов’язковим є проведення вправ з рухової активності та гімнастики для
очей.
Важливо також, що не кожне навчальне заняття обов’язково проводиться з
використанням синхронного режиму взаємодії вчителя та учнів. Школа може
скласти розклад занять, згідно з яким деякі заняття проходять лише асинхронно.
Відповідно до Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної
середньої освіти, не менше 30% навчального часу, передбаченого освітньою
програмою школи, має організовуватися в синхронному режимі.
Водночас рівномірність розподілу цього часу між різними навчальними
предметами і доцільність чергування занять з використанням синхронного та
асинхронного режимів забезпечує керівник закладу освіти.
Нагадаємо, протягом першого місяця роботи онлайн-платформи “Всеукраїнська
школа онлайн” з моменту запуску 11 грудня 2020 року її відвідали понад 2 млн
користувачів, які взаємодіяли з платформою майже 5 млн. разів.
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Методисти КЗ «Харківський обласний
Палац дитячої та юнацької творчості» рекомендують
Оздоровлення та реабілітація дітей під час
карантину засобами природи
На сучасному етапі становлення Нової української школи екологічна освіта є
провідною в освітньому процесі закладу освіти, це – основа формування
екологічного світогляду школярів. Тому вивчення природничих дисциплін має бути
цікавим, захоплюючим, максимально наближеним до життя, з безпосередніми
контактами з природними матеріалами та навколишнім природним середовищем..
Вплив природи на організм дитини має оздоровчий ефект, оскільки природне
оточення заспокоює, знімає дратівливість та стреси, стимулює приплив сил,
покращує як емоційний, так і фізичний стан дитини.
Милування природою є досить складним процесом. Це не просто
спостереження за її об'єктами і явищами, фіксація змін у навколишньому
природному середовищі. Захоплення красою означає зробити її предметом
особливої уваги, духовно з'єднатися з нею.
Технологія проведення занять серед природи відрізняється від звичайного
заняття або екскурсії і вимагає від педагога високої педагогічної культури, вміння
передати дітям естетичну значущість, емоційно-чуттєву та художньо-образну
інформацію про природу.
Ідея використання природотерапевтичних технологій у з'явилася ще у часи
Давнього Китаю, Індії, Греції. Великого значення психолого-педагогічного
потенціалу природних матеріалів, цілеспрямованому використанню вчителем
природних засобів в організації освітнього процесу, надавали такі вітчизняні та
зарубіжні класики педагогіки, як К. Бернар, О. Захаренко, Я. Коменський, В.
Сухомлинський, Р. Штейнер, С. Шацький та ін. Вчені відмічали потужний ефект
природотерапії, що на їх переконання полягає не тільки в значному поліпшенні
фізичного та психічного стану дитини, але й у підвищенні її інтелектуальних
здібностей. Природотерапія у своєму арсеналі має низку терапевтичних технологій:
пісочна терапія, зоотерапія, анімалотерапія, фітотерапія, акватерапія та ін.
Сьогодні, в умовах карантину та після його закінчення, включаючи період
літніх канікул, необхідно приділити значну увагу реабілітаційному напряму
педагогічної діяльності.
При плануванні роботи гуртків на 2020/2021 навчальний рік, незалежно від
профілю та програмного забезпечення (з урахуванням вікових особливостей дітей)
слід більше уваги приділяти наступним видам діяльності:
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- розкриття сутності поняття «біологічна безпека» в умовах глобального
суспільства;
- навчально-просвітницька робота з роз’яснення біологічних, соціальних,
екологічних складових виникнення та розповсюдження інфекційних
захворювань;
- соціалізація дітей до критичних умов (проявів) у суспільстві (соціумі) як
способу індивідуального та колективного збереження;
- пізнання рівня біологічної та екологічної обізнаності (освіти) як моральноетичних і культурних норм існування в сучасному світі;
- активні форми роботи з дітьми на природі;
- види діяльності, спрямовані на релаксацію та підвищення імунітету;
- пропаганда здорового способу життя;
- проведення психофізичної реабілітації учнівської молоді засобами
позашкільної еколого-натуралістичної творчості в умовах природного
середовища.

Нестандартні методи реабілітації дітей
через об’єкти природи
Аеротерапія
Аеротерапія передбачає застосування з профілактичною та лікувальною метою
чистого повітря. Аеротерапія поліпшує нервову регуляцію і збагачує організм
киснем. Застосовується у вигляді повітряних ванн (теплих, прохолодних чи
холодних). Звичайно аеротерапію поєднують з ходінням та рухливими іграми.
Пісочна терапія
Принцип «терапії піском» був запропонований К. Юнгом. Пісок має властивість
поглинати «негативну» енергію. Взаємодія з ним стабілізує емоційний стан дитини.
Доведено, що пісок наділенений унікальними властивостями і здатен викликати
образи певного характеру, якими не наділений жоден з матеріалів, які застосовують
в арт-терапії.
Гра з піском захоплює і дорослих, і дітей. За допомогою таких ігор можна виразити
свої відчуття та переживання. Не потрібно спеціальних навичок щоб працювати з
цим матеріалом, оскільки всім дітям він знайомий і зрозумілий.
Пісочниця – це зменшена модель навколишнього світу, де діти можуть вільно
творити, не боячись щось зламати чи зіпсувати. Зазвичай виготовляється з дерева.
Пісочницю можна зробити самому чи придбати і користуватись нею в домашніх
умовах.
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Завдання пісочної терапії:
розкриття індивідуальності;
активізація творчих здібностей та фантазії;
розв’язання психологічних проблем;
позбавлення комплексів та страхів;
зняття внутрішнього напруження та отримання емоційного задоволення;
розвиток координації рухів, дрібної моторики, орієнтації в просторі;
формування навичок позитивної комунікації;
покращення пам’яті, уваги і просторової уяви.
Звукотерапія
Звукотерапія – напрямок лікування, заснований на використанні частотного
коливання різних звуків, що резонують з окремими органами чи організмом людини
в цілому. Оскільки діапазон різноманітних звуків дуже великий, у звукотерапії
виділяють окремі напрямки: музикотерапію, словотерапію, ультразвукову терапію,
терапію природними звуками. Лікування музикою відоме з часів Стародавнього
Єгипту (лікування безсоння) та Греції (лікування розладів нервової системи та
радикуліту). Піфагор створив теорію про музично-числову будову космосу і
використовував створені ним мелодії для лікування. Ефективність музикотерапії
зумовлена не лише її емоційним впливом на людину, а й біорезонансним
поєднанням музичних звуків з коливаннями. За спостереженнями вчених та лікарів
вібрації музичних звуків активують вегетативні механізми вищої нервової
діяльності і викликають відповідь у підсвідомості хворого, що сприяє прискоренню
одужання.
Спів птахів, шелест листя, шум дощу - це природне звукове середовище, яке
дитина закарбувала з моменту свого народження, вони закріплені в її генетичній
пам'яті й супроводжують її протягом усього життя. Доведено, що саме звук
викликає багатий спектр емоцій, тому слухаючи природні звуки, людина відчуває
спокій та радість, адже вони стимулюють нервові центри та живлять тканини
організму.
Анімалотерапія
Тварин вважають психотерапевтами від природи. Дослідження вчених
показали, що у присутності тварин діти почувають себе більш спокійно, впевненіше.
При спілкуванні з тваринами знижується артеріальний тиск, рівень холестерину,
підвищується імунітет організму, заспокоюється нервова система.
Перший в історії медицини і документально підтверджений відомий досвід
лікування хворих людей за допомогою фізичного та психологічного контакту з
тваринами відмічений у кінці ХVIII ст. (це було у графстві Йорк, Англія). Очевидно,
тоді і народилася анімалотерапія в її сучасному розумінні. Звідки ж виникла ця
назва ? У перекладі з грецької вона означає «лікування тваринами». Можна навіть
сказати точніше: «зцілення за допомогою тварин».
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На початку нинішнього століття почався й продовжується інтенсивний
розвиток анімалотерапії. Цьому в значному ступені сприяють сучасні наукові
методи досліджень взаємовідносин людини та тварин. Постійно поширюється і
сфера застосування живих істот як цілителів.
Ароматерапія
Ароматерапія - це лікування за допомогою різних запахів або ароматів у
вигляді ефірних масел рослинного походження (дерева, кущі, квіти, трави тощо).
Вчені стверджують, що ще в Стародавніх Єгипті, Римі, Китаї використання
пахучих листків, плодів, квітів і смол було справою звичайною. З тих пір природні
ароматичні речовини і аромамасла ніколи не здавали своїх позицій. Уже науково
доведено, що застосування різних запашних рослин обгрунтовано при лікуванні
різноманітних захворювань і в косметичних цілях.
Запахи скошеної трави, польових квітів, меліси, ромашки, жасмину, лаванди,
троянди і герані розслаблюють, знімають нервове і фізичне напруження,
пом'якшують гостроту нервових реакцій, сприяють врівноваженню.
Ароматерапія покращує емоційний стан, дає цілющу та гармонізуючу силу.
Ефірні масла позитивно діють на нервову систему та психічне здоров'я дитини.
Кольоротерапія
Кольоротерапія заснована на дії кольору на нервову систему людини. Існує два
напрями кольоротерапії: безпосередній вплив на мозок людини та створення
необхідного кольорового лікувального середовища. Знання «азбуки кольору» є
потужним засобом розвитку внутрішнього потенціалу дитини.
Значення кольорів:

Жовтий колір допомагає очиститися від негативу і проявити креативність.
Він покращує роботу травної системи.

Зелений колір в кольоротерапії використовується для досягнення
внутрішньої гармонії. Рекомендований він і при проблемах з серцем.

Фіолетовий колір в кольоротерапії сприяє набуттю мудрості і дозволяє
проникнути в свідомість.

Червоний колір в кольоротерапії дозволяє відчути безпеку і впевненість у
собі. Позитивно впливає на нервову і кровоносну системи. Мінус кольору –
підвищена активність людини.

Блакитний колір в кольоротерапії спрямований на те, щоб надати людині
терплячості. У фізіології він допомагає позбавитися від болю у м’язах та зменшити
апетит. При частому використанні блакитний колір може спровокувати пасивність.

Білий колір в кольоротерапії вважається позитивним і добрим. Він допомагає
людині запастися енергією, а ще покращує настрій. Позитивно він позначається на
нервовій системі, а також виводить шлаки.
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Рожевий колір у кольоротерапії використовується для розслаблення,
викликає романтичні почуття. Допомагає він позбутися від стресу, а також
нормалізувати роботу серця.

Помаранчевий колір дає силу і енергію, а також позитивно позначається на
психіці людини. Його обирають цілеспрямовані і позитивні люди. Він покращує
роботу залоз внутрішньої секреції і обміну речовин.

Синій колір в кольоротерапії допомагає людині позбутися від переживань, а
ще він сприяє розвитку інтуїції. Використовують його в період лікування
ревматизму та ангіни.




Фітотерапія
Фітотерапія
–
спосіб
лікування
травами.
Лікарські
рослини
використовуються у вигляді чаїв або водних екстрактів. Іноді лише фітотерапія
може дати позитивний ефект при непатологічних видах порушень. Фітотерапія
застосовується при різних захворюваннях та відіграє значну роль на етапі
реабілітації як підтримуюча терапія, також може виступати одним із засобів
підвищення фізичної активності.
Дослідники встановили, що народи стародавнього світу вико- ристовували
близько 21 тис. видів трав. Уже на ранніх стадіях розвитку людства трави були не
тільки джерелом харчування людей, але й засобом лікування хвороб у народній
медицині, а пізніше – у фітотерапії. Старовинний переказ розповідає про те, як
давньоіндійського лікаря Чараки вчитель відправив у ліс принести декілька абсолютно некорисних рослин, але Чараки не зміг виконати завдання вчителя, не
знайшов жодної некорисної рослини. Як писав амери- канський філософ Р. Емерсон,
«навіть будь-який бур’ян – це рослина, користь якої ще не розкрита». Кожна
рослина дарована нам природою на благо, а завдання людини – правильно зрозуміти
її призначення.
Природні умови України, сприятливі для вирощування багатьох лікарських
рослин, сприяли широкому розвитку цього напрямку в рослинництві. Починаючи з
середини ХVІІІ ст. Україна стала одним їх основних регіонів вирощування
лікарських, пряно-ароматичних, ефіроолійних рослин.
Гарденотерапія
Гарденотерапія – це англійське слово, що означає garden – сад, рослини і
терапія – лікування, тобто лікування садом, рослинами. Цей особливий напрям
психосоціальної, трудової та педагогічної реабілітації за допомогою заохочення
дітей до роботи з рослинами.
Сучасні лікарські засоби та медицина здатні позбавити нас від багатьох
недуг. Але чомусь все частіше люди звертають свою увагу до витоків – адже
Природа і сад, зокрема, можуть стати тим «цілителем» душі і тіла, якого Ви не
знайдете ні за які гроші. Сад не вимагає від Вас попереднього запису за телефоном,
як на прийом до лікаря, але відчуває Вас і Ваш настрій, здатний безмовно й
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делікатно відновити порушений внутрішній баланс, допомогти подолати стрес і
зарядитися новою позитивною енергією. Навіть офіційна медицина визнає, що
спілкування з Природою допомагає людині подолати страх, занепокоєння, втому,
перенапруження; сприяє зняттю стресових станів і навіть знижує підвищений
артеріальний тиск.
Квіткотерапія
Якщо подивитися навколо поглядом лікаря, що шукає лікарські засоби,
то можна сказати, що ми живемо в світі ліків. (Заповідь буддійської медицини).
Квіти є невід'ємною частиною культури будь-якого народу. У кожного з них є свої
легенди, традиції і культ, пов'язаний з тією чи іншою квіткою. Найголовнішим є те,
що ці дивовижні рослини призначені дарувати людям радість. Вони захоплюють,
насолоджують тонким ароматом та прекрасними відтінками всіх кольорів веселки ..
Доглядаючи за квітами, діти долають замкненість, невпевненість в собі та просто
радіють життю. Саме цей момент є дуже важливим в реабілітації.
Ігротерапія
Ігротерапія - лікування грою. За допомогою гри можна пробуджувати пізнавальний
інтерес до навколишнього середовища, фантазію, навчати правильно будувати
діалог, позитивно впливати на фізичний та психічний стан дітей, розвивати
комунікативні та інтелектуальні здібності. Гра є найбільш доступним, природним та
улюбленим видом дитячої діяльності, що являє собою універсальний спосіб
переробки отриманих від навколишнього світу вражень, дозволяє дитині виявити
особливості мислення й уявлення, її емоційність, активність, розвиває потребу в
спілкуванні.
Палітра
Грають: окремі особи. Необхідні матеріали: палітра для кожного. На заздалегідь
вирізану з паперу невелику палітру кожен учасник гри наклеює шматочки
природного матеріалу (кора, листя, насіння) так, щоб кольори були різноманітними.
Бажано повторювати «палітри» в природному середовищі (ліси, луки, городи, сади)
та за певними порами року.
Запиши, що чуєш
Грають: окремі особи або групи. Необхідні матеріали: ручки, олівці, папір. На
аркуші паперу кожен з учасників повинен записати звуки, які він почув під час
екскурсії, прогулянки. Можливі різні варіанти запису звуків – малюнок, абстрактні
рисочки (за фіксований час – велика кількість однотонних звуків).
Знайди свою пару
Грають: окремі особи або групи. Необхідні матеріали: джерела пахощів (природні
екстракти, лікарські та ароматичні речовини). Ведучий відмічає кожного учасника
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краплиною екстракту на зовнішній частині долоні, щоб гравці пам’ятали «свій»
запах. Однаковий екстракт – для пар або груп залежно від вимог ведучого. Завдання:
знайти пару за запахом або за тим же принципом зібратися в одну групу.
Дегустація
Грають: пари – «хазяїн» та «дегустатор» або «хазяїн» та група «дегустаторів».
Необхідні матеріали: все, що оточує в природі (обережно з незнайомими та
отруйними речами!). «Хазяїн» пропонує «дегустатору», в якого зав’язані очі, листя,
корінці, шматочок кори, квіти, які мають оригінальний смак. А «дегустатор»
повинен розпізнати, що він спробував.
Впізнай на дотик
Грають: групи, окремі особи. Необхідні матеріали: набори природних речовин
(корінці, насіння, листя) в коробках, хустинках. А гравцям потрібно із зав’язаними
очима визначити, що там заховано.
Впізнай своє дерево
Грають: «провідник» та «відвідувач». Необхідні матеріали: хустки або краватки для
решти гравців. «Провідник» підводить «відвідувача», в якого зав’язані очі, до
незнайомого дерева. «Відвідувач» знайомиться з деревом, торкаючись до стовбура,
принюхуючись до нього, намагаючись впізнати та запам’ятати його. Потім
«провідник» повертає гравця на місце, той розв’язує хустинку на очах і повинен
підійти до свого дерева.
Коктейль пахощів
Грають: окремі особи. Необхідні матеріали: посуд для кожного учасника гри. Усі
гравці готують для своїх друзів «коктейль пахощів», використовуючи природні
компоненти, а також надаючи їм назви. Діти імпровізують «зустріч за коктейлем»,
дні народження, під час яких дегустують «коктейлі», описуючи власні відчуття.
Фарби природи
Грають: окремі особи. Необхідні матеріали: папір для кожного гравця. Кожен з
учасників отримує завдання описати власні враження від спілкування з природою,
від того, що найбільше вразило. Умови гри: не користуватися олівцями, фарбами.
Бажано використовувати тільки природний матеріал, знайдений під час екскурсій, а
також природні фарбники (квіти, кора, глина тощо).
Знайти та порівняти
З кошика, в який покладено деякі рослини або їх частини (листя, квіти, насіння),
дитина бере будь-що, а потім шукає схоже зображення на малюнках, картках,
табличках. Варіанти: під зображенням можуть бути хибні назви, які гравець повинен
виправити. Все бачити, нічого не забути На серветку покласти 10 речей, заздалегідь
зібраних дітьми на прогулянці або на екскурсії в лісі. Протягом 10 секунд їх можна
62

роздивлятися. Потім їх накривають другою серветкою та пропонують гравцям
назвати та описати їх. Варіанти: речі під серветкою можна переставляти, а деякі
прибирати зовсім.

Загадковий ліс
Діти отримують завдання намалювати (олівцями, фарбами, пір’ям) сюжет на
«лісову» тему. Не варто обмежувати їх фантазію та творчість. Коли роботу
закінчено, складається реєстр усіх ссавців, птахів, рослин та інших явищ,
намальованих дітьми. Береться до уваги також кількість робіт та періодичність
повторень
малюнків.
Наприклад,
було
намальовано
5
білок,
3 лисиці, 10 ялинок.
Музей природи
Кожен з учасників прогулянки збирає у свій кошик або пакунок усе особливе,
зазвичай - не – за формою, структурою, кольором. Наприклад, камінці, шматочки
кори, корінці, насіння, сухе листя, квіти тощо. Під час праці з цим матеріалом
потрібно дати простір дитячій фантазії, бо вона підказує ці- каві варіанти: фрагмент
коріння нагадує загадкового змія, шматочок кори – гірський пейзаж. Потім з
дитячих робіт зробити виставку – музей природи. Знайдені речі можна домалювати,
склеїти, щоб скласти певний образ.
Звуки лісу
Змагання
Умови змагань полягають в тому, щоб кожен учасник протягом певного часу
спробував по- чути та розпізнати якомога більше звуків лісу. За кожен звук (їх
записують у блокнот) учасник отримує 1 бал. Наприклад, вітер, голоси птахів,
дзюрчання струмка або річки, гомін водоспаду та звуки діяльності людини.
Вчимося сприймати звуки
Невелика група гравців складає опис почутого в лісі. Для кращого сприймання
звуків можна лягти на землю або прикласти вухо до стовбура дерева та заплющити
очі.
Вчимося видавати звуки.
Тепер окремі звуки спробуємо передати та вигадаємо нові (можна стрибати,
повзати, поринувши у листя).
Складаємо реєстр звуків:
1. птахи; 2. рослини; 3. люди; 4. техніка.
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ХВИЛИНКИ - ЗДОРОВИНКИ
Масажі та самомасажі
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Кожен з батьків прагне захистити свого малюка від тривоги, роблячи все
можливе для того, щоб дитина відчувала себе щасливою і захищеною.
Однак важливо пам'ятати, що вміння справлятися з тривогою - вкрай важлива
життєва навичка. У моменти занепокоєння і тривожності малюка спробуйте
полегшити ці стани простими, але ефективними фразами, які допоможуть дитині
прийняти, зрозуміти і пропрацювати тривожні моменти.
"МОЖЕШ НАМАЛЮВАТИ СВОЇ ПОЧУТТЯ?"
Це допоможе дитині висловити ті емоції, які він не може описати словами.
"Я ЛЮБЛЮ ТЕБЕ. ТИ В БЕЗПЕЦІ"
Такі слова допоможуть дитині відчути себе захищеним і заспокоять його нервову
систему.
"МИ З ТОБОЮ - НЕПЕРЕБОРНА КОМАНДА!"
Заспокойте свою дитину, назвавши вас з ним командою. Це полегшить його почуття
тривоги і заспокоїть.
"ЯКБИ ТВОЄ ПОЧУТТЯ БУЛО МОНСТРОМ, ЯК БИ ВІН ВИГЛЯДАВ?"
Описавши свої почуття у вигляді монстра, малюк позбудеться страху і негативних
емоцій.
«ДАВАЙ ДІЗНАЄМОСЯ БІЛЬШЕ ПРО ТЕ, ЧОГО ТИ БОЇШСЯ»
Дайте відповідь на питання малюка про його страх, знайдіть потрібну інформацію і
поділіться нею з дитиною. Це допоможе їй краще розуміти свої почуття.
"СКАЖИ МЕНІ, БУДЬ ЛАСКА, КОЛИ ПРОЙДЕ ДВІ ХВИЛИНИ"
Попросивши малюка стежити за часом на годиннику, ви відволічете його думки і
допоможете йому заспокоїтися.
"ЗАКРИЙ ОЧІ І УЯВИ..."
Візуалізація - потужна техніка для розслаблення, зняття стресу і занепокоєння.
Допоможіть малюкові візуалізувати в своїй голові найприємніші для нього
картинки.
"МАЛЮК, ТИ НЕ ОДИН. Я ПОРУЧ І Я РОЗУМІЮ, ЩО ТИ ВІДЧУВАЄШ"
Усвідомивши, що ви розумієте його, дитина піде вам назустріч, буде більш
відкритою і швидше заспокоїться.
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"ВСІ ЛЮДИ ІНОДІ ХВИЛЮЮТЬСЯ"
Скажіть малюкові, що почуття тривоги - це нормальне явище, з яким стикаються
абсолютно всі люди в світі.
"Я ДУЖЕ ПИШАЮСЯ ТОБОЮ"
Мотивуйте малюка словами підтримки і похвалою. Це додасть впевненості дитині і
розуміння, що вона важлива для вас.
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«Та які у малюка можуть бути проблеми!» — зауважують деякі дорослі, і
глибоко помиляються. Діти схильні переживати з будь-якого приводу більше, ніж
дорослі, бо їм бракує досвіду життєвих ситуацій та навичок витримувати сильні
почуття.
Тому невдачі в школі, переїзд, хвороби близьких, пандемія тощо можуть
спричинити довготривалий стрес, для виходу з якого дитині знадобиться ваша
допомога. Ми зібрали найкращі корекційні ігри, що поліпшать психологічний стан
малюка.
«Де я?». Вивести дитину з неприємних спогадів та переживань допоможе гра з
фіксацією на теперішньому моменті. У будь-який час запитуйте дитину «Де ти?», а
та у відповідь нехай розповість про навколишнє середовище із залученням усіх
органів чуття: «Я на вулиці, слухаю шурхіт листя, теплі сонячні промені торкаються
обличчя, а у повітрі аромат булочок з кафе поблизу».
«Розшифрування імені». До кожної букви імені доберіть позитивну якість, що
починається на таку саму букву (наприклад, Олена: Осяйна, Любляча, Енергійна,
Надзвичайна, Артистична).
«Гірлянда». Якщо дитина уникає соціальних контактів, ця гра допоможе їй з
самоідентифікацією, почуватися «своєю». Для цього навчіть дитину складати папір
гармошкою та вирізати таким чином гірлянди. Для гри потрібно вирізати гірлянду
людських фігурок, що ніби тримаються за руки. Кожній фігурці дайте ім’я когось з
рідних, друзів, знайомих; можна намалювати їм обличчя.
«Рослина». Ця гра добре діє тоді, коли середовище навколо дитини радикально
змінюється: переїзд на нове місце проживання, перехід з дитсадка до школи. Можна
придбати реальну рослину у невеличкому горщику, так, щоб її потрібно було
пересадити (засівати насіння не варто, воно не завжди проростає, тому ефект буде
зведений нанівець). Нехай дитина сама вибере рослину, піклується про неї, поливає.
Поясніть, що для росту зеленому улюбленцю потрібний більший горщик, пересадіть
рослину у новий ґрунт. І ненав’язливо проводьте паралель між дитиною та
рослиною, пояснюйте, що і людині для зростання та розвитку потрібен новий
«ґрунт». Швидший варіант — намалювати історію дерева, яке виросло із зернятка. У
цьому випадку акцентуйте увагу на історії. Вигадайте, як деревце роздивляється, хто
поруч з ним у новому ґрунті, як до нього прилітають пташки, прибігають
знайомитися звірятка. Нехай дитина розкаже, чи добре деревцю, чи комфортно.
Якщо ні, поміркуйте з дитиною, що може захистити деревце: паркан або добра фея.
Намалюйте цей захист, а у житті подаруйте дитинці іграшку-«талісман».
«Батут». Гра відмінно позбавляє тілесного напруження. Відведіть дитину на
батут та дайте змогу досхочу настрибатися! Ця вправа корисна тим, що дає відчути
опору на стопу, а відчуття «невагомості» у польоті сприятливо впливає на мозок.
«Супергерой». Після хвороби чи якихось несприятливих подій дитина може
звикнути до підвищеного піклування, що дорослі багато чого за неї роблять.
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Подолати «вивчену безпомічність» допоможе гра у супергероя! Коли дитина
ухиляється від справ, запевняє: «У мене не вийде», «Я не впораюся», запропонуйте
їй фантастичне перетворення: «Зараз я перетворю тебе на Суперлюдину! Для цього
слід лише з’їсти ось цю вітамінку (ягідку, випити сік), і у тебе з’явиться
супершвидкість! Я теж з’їм. У мене з’явиться здатність підіймати важкі предмети, і
я понесу сумку, а ти зможеш супершвидко поїсти (вдягтися тощо)».
«Дві маски». Потрібно купити, а краще виготовити власноруч з дитиною дві
маски. Одна буде «сильною», у ній дитина почуватиметься впевнено; інша —
«слабка». Спочатку нехай дитина надягне «сильну» та поговорить за неї. Потім
настане черга «слабкої» маски, дитина розповість її переживання. Поміркуйте
разом, як перша маска може допомогти другій, і коли вона стала б у пригоді йому
самому. Така гра вчить дитину відстежувати та коригувати свій емоційний стан.
«Пластилін». Унаслідок психологічної травми обличчя людини (не тільки
дитини) часто наче застигає, його вираз майже не змінюється. Щоб повернути
емоційну активність, візьміть спочатку шматок пластиліну і разом з дитиною
розминайте його. Потім запропонуйте дитині уявити, що її обличчя — також
пластилінове, і почніть його «розминати»: смикайте за щічки, прохайте їх надути чи
втягнути. Урешті-решт, улаштуйте конкурс «кривляки» на найкращу гримасу!
«Різнокольорові дні». Після переживань можуть виникнути проблеми з плином
часу, бо пам’ять постійно повертається до неприємних подій. Дитина ніби дивиться
постійно вглиб себе. Щоб повернути її у теперішній час, підкреслити, що час
спливає, призначте кожному дню тижня свій колір (дуже зручно — сім днів та сім
барв у веселці). Припустимо, четвер у вас зелений. Шукайте цього дня зелені
предмети, вибирайте зелені фрукти та овочі, одягайте за можливості зелений одяг.

Практичний психолог рекомендує
Мірошніченко Лілія Сергіївна,
практичний психолог
КЗ «Харківський обласний Палац
дитячої та юнацької творчості»
Рекомендації щодо психолого-педагогічного супроводу освітнього процесу
в умовах дистанційного режиму навчання
У зв'язку з введенням карантину через розповсюдження коронавірусної інфекції
важливе значення має психолого-педагогічний супровід освітнього процесу в
умовах дистанційного режиму навчання, при організації якого особливу увагу
необхідно приділити наданню психологічної допомоги та підтримки сім'ям із
дітьми. Зміна режиму освіти припускає вибудовування нового алгоритму організації
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взаємодії педагогічних працівників і психологів з вихованцями та їх батьками
(законними представниками).
Перед обличчям коронавірусної загрози всі відчувають сильний стрес,
особливо діти. Вони можуть сприймати все набагато емоційніше, ніж дорослі, адже
їхня психіка і емоційна саморегуляція ще знаходяться у стадії формування. Однак,
ми з вами живемо в такий час, коли діти є більш впевненими користувачами
цифрового простору, ніж дорослі. Завдання дорослих - визначити коло джерел, яким
можна довіряти, навчити аналізувати інформацію, що надходить і контролювати
емоції. Так, багато батьків хвилювалися через перехід на дистанційне навчання,
через те, що діти будуть проводити надто багато часу "в гаджетах". В умовах
пандемії ми були вимушені перейти саме до такого освітнього процесу, враховуючи
всі його плюси та мінуси. "Активне впровадження гаджетів в життя дітей уже з
раннього віку, безсумнівно, може призводити до ризиків і негативних наслідків для
психіки, для дитячо-батьківських відносин і для успішності навчання зокрема", говорить професор Юрій Зінченко,- "жоден гаджет не навчить дитину правильно
розпізнавати свої і чужі емоції, керувати ними і контролювати їх. Тому важливо
пам'ятати, що гаджет не повинен ставати єдиною формою і джерелом емоційного
розвитку. Як тільки гаджет витісняє дорослого зі взаємодії зі світом, дитина стає
заручником тих норм і правил поведінки, що задані в конкретній грі або відео. І ми,
як дорослі, перестаємо контролювати досвід і переживання, які вона відчуває, а
значить, вже не зможемо скоригувати при необхідності роботу її психіки і ставлення
до того чи іншого явища".
Пандемія обмежила можливості живого спілкування. І діти, і дорослі відчули
його відсутність особливо гостро. І це важливий урок для всіх. Іноді, щоб надати
підтримку близькій людині, досить просто взяти її за руку, і це замінить тисячі слів
в месенджерах. Згідно з підходом психолога Льва Виготського, у підлітковому віці
міжособистісне спілкування є провідною діяльністю. Через спілкування з
однолітками вони впізнають себе, іншу людину, формується самооцінка,
самосвідомість і ціннісна структура особистості. Соціальні мережі дають
можливість створення декількох профілів. Наприклад, в одному випадку підліток
може грати роль любителя мистецтва, в іншому - пробувати себе в ролі негативного
героя комп'ютерної гри. У реальному житті це може породити внутрішній конфлікт,
призвести до виникнення психічних розладів. Тому важливо намагатися створювати
умови для живого спілкування, щоб реальне життя було не менш цікавим, ніж
віртуальне, і при цьому мотивувало підлітка до саморозвитку, самореалізації та
самопрезентації.
Дистанційна освіта сприяє і малорухливому способу життя, гіподинамії. Тому
зараз дітям важливо підтримувати не лише силу духу, але і фізичну форму.
Надмірне використання гаджетів дійсно призводить до погіршення показників
фізичного здоров'я дітей і підлітків. Будь-який вид пасивної діяльності вимагає
регулярного чергування з активними фізичними вправами, які можна виконувати і в
домашніх умовах. Головне завдання - наповнити киснем організм і розігнати кров.
Для цього досить робити 15-20-хвилинні перерви, щоб подихати, пострибати, дати
очам відпочити. Звичайно, без участі батьків та педагогів дитині складно
самоорганізуватися, тому роль дорослого у формуванні фізичного і психічного
здоров'я дітей неоцінима.
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Але завдяки дистанційній освіті всі отримали і позитивні моменти, наприклад,
ми можемо слухати найкращих лекторів світу, подорожувати кращими музеями
світу і розширювати таким чином свій кругозір. Психологи розробили і провели
безкоштовні вебінари для здобувачів освіти на теми профілактики навчального
стресу, психологічної готовності до випускних тестів, способів емоційної
саморегуляції. Для педагогів і батьків також було дуже багато розповсюджено
інформації про те, як допомогти собі та дітям в умовах пандемії. Також при онлайннавчанні у вихованців розвивається стримуючий контроль і взагалі саморегуляція,
подолання кліпового мислення, що зараз так розвинено в молоді. Онлайн-лекції
дозволяють розвивати концентрацію і довільну увагу. Ми в цілому стали критичніші
до того, що споживаємо і як аналізуємо інформацію, що поступає.
Для того, щоб дітям і підліткам зберегти психічну рівновагу в ці непрості часи,
існує найкращий спосіб підтримки позитивного емоційного фону і психологічного
благополуччя - отримання психологічної підтримки від значимих і близьких людей.
Тут багато що залежить від готовності самих батьків бути чутливими до тих змін,
які відбуваються з дітьми в різні вікові періоди, в кризи розвитку і у важких
життєвих ситуаціях. Пандемія дала можливість дорослим краще пізнати своїх дітей,
їх потреби, особливості, індивідуальні здібності. Це безперечний плюс і крок
назустріч один одному. Якщо ми всі відчуватимемо підтримку і розуміння, то це
допоможе нам вчасно поділитися переживаннями, понизити рівень тривожності і
побоювань. Довіра і включеність у процес розвитку і соціалізації дітей і підлітків є
запорукою того, що дитина почуватиме себе в безпеці і відчуватиме безумовне
прийняття у сім'ї.
Тому для всіх учасників освітнього процесу ми пропонуємо наступні
рекомендації у подоланні стресових, тривожних станів у період дистанційного
навчання.
Батьки
1. Підтримуйте звичний ритм життя сім'ї, наскільки це можливо, або створюйте
нові сімейні традиції (ігри), особливо якщо діти повинні залишатися вдома.
Намагайтеся максимально використати ігрові форми. Наскільки це можливо,
заохочуйте дітей продовжувати грати і спілкуватися зі своїми однолітками. При
цьому можливо обговорювати такі контакти, як регулярні телефонні або відеовиклики та інші, що відповідають віку комунікації (наприклад, соціальні мережі
залежно від віку дитини) із обмеженням часу.
2. Допоможіть дітям знайти відкриті способи вираження таких почуттів,
наприклад, як страх і печаль. У кожної маленької людини є свій спосіб вираження
емоцій. Іноді участь у творчій діяльності, такій як гра або малювання, може
полегшити цей процес. Використовуйте методи арт-терапії для подолання
тривожних станів, бо діти відчувають полегшення, якщо вони можуть виразити і
передати свої почуття в безпечному і сприятливому середовищі.
3. Під час стресу і кризи діти зазвичай більше прагнуть до спілкування з
батьками. Обговоріть COVID - 19 із вашими дітьми, використовуючи віковий підхід.
Якщо в них є проблеми, то їх спільне рішення може зменшити занепокоєння. Діти
спостерігатимуть за поведінкою і емоціями дорослих, щоб отримати підказки про те,
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як управляти своїми власними емоціями у важкий для них період. Діти можуть
реагувати на стрес по-різному, наприклад, бути тривожнішими, замкнутішими,
злішими або більш збудженими, можуть мочитися в ліжко і так далі. Реагуйте на
реакцію вашої дитини з розумінням, прислухайтеся до того, що її хвилює, наділяйте
її любов'ю і увагою.
4. Поясніть дітям, що вірус не є чинником етнічної або національної
приналежності, щоб не провокувати неприязнь до однолітків, дорослих людей іншої
національності, а виховувати чуйність і співчуття до біди тих, хто постраждав від
вірусу.
5. У простій та доступній формі надайте дітям факти про те, що сталося,
поясніть, що відбувається зараз, і дайте їм чітку інформацію про те, як понизити
ризик зараження цією хворобою, словами, які вони можуть зрозуміти залежно від
свого віку. Розкажіть дітям про шляхи передачі коронавірусу: заразитися COVID 19 можна від інших людей, якщо вони інфіковані вірусом. Захворювання може
передаватися від людини до людини через дрібні краплі, що виділяються з носа або
рота хворого COVID - 19 при кашлі або чханні. Ці краплі потрапляють на предмети і
поверхні, що оточують людину. Інші люди можуть заразитися в результаті дотику
спочатку до таких предметів або поверхонь, а потім - до очей, носа або рота. Крім
того, зараження може статися при вдиханні дрібних крапель, що виділяються при
кашлі або чханні людини з COVID- 19. Із цієї причини важливо триматися від
хворої людини на відстані більше 1 метра.
6. Поясніть, як уникнути зараження: (1) не контактувати з людьми, що мають
ознаки застуди і ГРВІ (виділення з носа, кашель, чхання та ін.); (2) не відвідувати
масові заходи, де велике скупчення людей; (3) як можна частіше мити руки з
милом; (4) по можливості, не чіпати руками очі, рот і ніс; (5) по можливості, не
торкатися до ручок, перил, інших предметів і поверхонь у громадських місцях; (6)
уникати вітальних рукостискань, поцілунків і обіймів, а замінити їх на більш
безпечніші; (7) вести здоровий спосіб життя, вчасно лягати спати і висипатися,
збалансовано харчуватися і регулярно робити зарядку. Зверніть увагу на те, що вам
необхідно регулярно провітрювати приміщення і робити вологе прибирання.
Перетворіть це заняття на забавну гру для всієї сім'ї.
7. Перетворіть розповідь про шляхи передачі коронавірусу і способи
профілактики в гру ("Так", "Ні", "Не знаю"), де діти можуть рухатися, радіти
успішним відповідям і можливості спілкуватися з вами.
8. Зведіть до мінімуму перегляд, читання чи прослуховування новин, що
можуть викликати тривогу і хвилювання у ваших дітей. Поясніть їм, що ви самі
розповісте їм достовірну інформацію, яку отримаєте з надійних джерел.
Педагоги
1. Забезпечте дітям сприятливе та позитивне освітнє середовище, вільне від
стресів, викликаних прагненням до успіхів у навчанні. Сконцентруйтеся на
збереженні здоров'я дітей, їх психологічного і соціального благополуччя.
2. Не привертайте зайвої уваги дітей до обговорюваної проблеми. Зберігайте
рутинний устрій освітньої роботи зі звичними для вихованців нормами її оцінки.
3. У простій доступній формі надайте дітям інформацію про те, що сталося,
74

поясніть, що відбувається зараз, і давайте їм чітку інформацію про те, як понизити
ризик зараження цією хворобою, словами, які вони можуть зрозуміти залежно від
свого віку.
4. Використайте дистанційні форми навчання, що заохочують розвиток
інтелектуальної, творчої діяльності (олімпіади, квести, змагання), які дозволять і
дітям, і їх батькам підтримувати активність і створювати сприятливу психологічну
атмосферу в сім'ї.
5. Робіть із дітьми на занятті невеликі хвилинки релаксації, дихальні вправи,
фізичну розминку, вправи для зняття напруги з очей тощо.
6. Користуйтеся надійними джерелами інформації в певний час впродовж дня,
один раз або двічі. Раптовий і майже постійний потік новинних повідомлень про
спалах хвороби може викликати занепокоєння в будь-якої людини.
7. Підтримуйте дітей і батьків. Допомога іншим людям у скрутну хвилину може
принести вам особисто психологічну користь. Наприклад, знайдіть можливості для
поширення позитивних і обнадійливих історій про одужання людей, зниження
поширення коронавірусу.
8. Відносьтеся до цієї ситуації, як до особливих умов роботи. Бережіть себе.
Пам'ятайте, що турбота про свій психологічний стан так само важлива, як і турбота
про фізичне здоров'я. Умійте боротися зі стресом, знаходити позитивні емоції і
вести повноцінний здоровий спосіб життя. Займайтеся дихальними і фізичними
вправам, вправами для релаксації, ходіть на прогулянки, щоб підтримувати
активність і зменшувати напругу.
Рекомендації для підлітків при ознаках занепокоєння, викликаного
коронавірусом (за мотивами рекомендацій Роберта Ліхи, одного з провідних у
світі фахівців з тривожних станів)
Підлітковий вік – один із найскладніших періодів як в житті дитини, так і
батьків. Саме цей час вважається становленням дитини як особистості і саме в цей
час доволі часто настає криза в розвитку. Підлітки мають велику потребу в
самоствердженні, самостійному й рівноправному спілкуванні з ровесниками та
старшими. І саме в період різних криз, трагедій, епідемій проблеми підліткового
розвитку загострюються як ніколи.
Усі підлітки, так само як і дорослі люди, відчувають тривогу, страх, самотність
та зневіру через спалах коронавірусу у світі. Та знайте, що ви не самотні! У вас є
батьки, рідні, друзі, які, навіть і на відстані, завжди підтримають у скрутну хвилину.
Життя людей за останні місяці змінилося: в закладах освіти
вводять
дистанційну форму навчання, батьки працюють вдома, з друзями складно
побачитися та прогулятися. У подібній ситуації дуже важливо спробувати
зосередитися на можливостях, що у тебе з'явилися, замість того, щоб думати про
негаразди. Саме такий підхід можна назвати оптимізмом. Нижче - декілька порад,
які допоможуть не занепасти духом і не піддатися тривозі, і водночас віднестися до
ситуації серйозно.
1. Давайте зізнаємось, що всі люди навколо відчувають те ж саме і всім також
тривожно. Проте вчені вже давно визначили, що тривога – це нормальна функція
здорової людини, яка попереджає нас про загрози і, в свою чергу, допомагає нам
вживати заходів для захисту себе та своїх рідних. Саме відчуття тривоги допомагає
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нам прийняти рішення, які актуальні в даний момент. Наприклад, мити руки, не
торкатись обличчя, не контактувати з великими групами людей. І саме такі поради,
які ми чуємо та застосовуємо завдяки нашій тривозі, допомагають як нам, так і
людям навколо нас.
Якщо ж тривожні думки постійно атакують вас, пам'ятайте, що тривога - це не
небезпечно, вам не треба зациклюватись на кожній тривожній думці. Уявіть їх як
хмари, що пропливають по небу, і спробуйте зосередитися на своїх справах,
приємніших або важливіших.
2. Для того, аби ваша тривога не зростала та не перетворювалась в паніку,
переконайтесь, що ви отримуєте інформацію з надійних джерел (сайтів Всесвітньої
організації охорони здоров’я, Міністерства охорони здоров’я, Центру громадського
здоров’я). Пам’ятайте, що ознайомлений – значить озброєний. Якщо ви будете
отримувати інформацію з перевірених джерел, то й ваша тривожність буде
зменшуватися. Краще вибрати 1-2 ресурси, яким ви або ваші батьки найбільше
довіряють, і приділяти новинам 10 хвилин уранці і 10 хвилин увечері.
3. Якщо ж у вас виникає тривога стосовно вашого поганого самопочуття, перш
за все розповідайте батькам. Ваші батьки приймуть рішення, як правильно вчинити
та в разі потреби зможуть звернутися до вашого сімейного лікаря.
4. Вірогідність захворіти у віці від 0 до 19 років дуже маленька, але вона є. Діти
і підлітки майже не хворіють на коронавірус або переносять його в дуже легкій
формі. Незважаючи на це, є процедури, які можуть допомогти додатково знизити
вірогідність заразитися: мити руки після вулиці, перед їжею, боротися із звичкою
гризти нігті, якщо вона є (нарешті тепер є гідна мотивація), - саме через руки вірус
найчастіше потрапляє в організм людини; спати не менше 7,5 годин; добре
харчуватися; робити фізичну зарядку (все це допоможе підтримати і зміцнити
імунітет).
5. Дуже важливо дотримуватися режиму самоізоляції. Так, доводиться сидіти
вдома, не ходити до школи, не зустрічатися з друзями. Нудно, але... Дуже важливо,
щоб ви розуміли, зараз не настає апокаліпсис, яким ми його знаємо по фільмах про
зомбі; навпаки, нас просять менше виходити з дому, щоб запобігти зараженню
великої кількості людей. Наприклад, у Китаї, де люди дуже серйозно до цього
віднеслися, вже майже всі хворі видужали і нових випадків зараження майже немає.
Тепер і нам доведеться набратися терпіння.
6. Знайдіть собі цікаве захоплення! Всі знають, що найкращий спосіб
відволіктись від негативних думок чи підняти собі настрій – зайнятись улюбленою
справою. Якщо вам уже все набридло, спробуйте зробити те, чого раніше не робили.
Для підлітків, категорії, яка розвивається найшвидше, є дуже багато варіантів
провести час з користю: почитати улюблену книжку, переглянути новенький фільм
чи серіал, пограти в онлайн гру разом з друзями, пограти в настільні ігри всією
сім’єю, згадати старе хобі, яким захоплювались в дитинстві чи буквально рік тому,
навчитись готувати, чим потішите і себе, і свою сім’ю. Одна із найкращих пігулок
проти тривоги - гумор. Багато хлопців та дівчат почали викладати свої відео і пісні
про те, як вони переживають ситуацію з самоізоляцією Цей список можна
продовжувати дуже довго, адже насправді знайти нове заняття можна завжди, і
соціальні мережі нам допоможуть у цьому. Як результат такого проводження часу,
ви отримаєте задоволення, відчуєте полегшення та повернете свій нормальний
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емоційний стан.
7. Відчувайте та діліться своїми емоціями. Доволі часто ви, мабуть, чуєте фразу
«Не дуйся, бо тріснеш». У відповідь ми заперечуємо та сердимось ще більше. А ви
знаєте, що наш організм – це цілісна система, і коли ми тримаємо всі емоції в собі,
то це негативно відображається як на нашому емоційному, психічному стані, так і
впливає на роботу деяких органів. Тож не варто тримати все в собі! Зрозуміло, що
неможливість зустрічатись із друзями, проводити час, як раніше, викликає у вас
розчарування. Але ви завжди можете поспілкуватись зі своїми батьками, друзями
по телефону чи відеозв’язку. Дозвольте своїм почуттям вийти назовні, неважливо,
чи це позитивні, чи негативні емоції – вони завжди можуть бути висловленими та
почутими.
Також ви можете звернутися по допомогу до практичного психолога у вашому
закладі освіти, або зателефонувати на телефон довіри. Будьте відкритими та
щирими! Адже недарма кажуть, виговоришся - і одразу стане краще.
8. Будьте щирими та позитивними! Як банально ця фраза не звучала б, але наше
самопочуття – це наші емоції, і чим вони позитивніші, тим краще ми і почуваємось.
Навіть дослідники з’ясували, що люди, які позитивно сприймають світ, мають
тенденцію до нижчого тиску, менш схильні до розвитку серцевих захворювань,
краще контролюють вагу та мають кращий вигляд. А ще проявляйте свої почуття за
допомогою дотиків. Так, саме дотиків! Доведено, що звичайний дотик допоможе
пом’якшити наслідки соціальної ізоляції та покращити настрій. Але не біжіть
обійматися зі всіма пересічними, у складний період буде достатньо обмінятись
обіймами з найдорожчими людьми!
Тож пам’ятайте, що складний період – це не трагедія. Саме в такі часи у вас є
можливість стати ближчими з рідними й друзями, зробити те, чого раніше не
робили, а головне – проаналізувати своє життя та спробувати бути дійсно щасливою
людиною.
Використані джерела:
https://www.unicef.org/eca/ru/media/13416/file
https://healthcenter.od.ua/2020/04/02/psyhichnyj-stan-pidlitkiv-pid-chas-karantynu-yakvporatysya-z-kryzoyu/
http://mental-health-russia.ru/news2/1097/116/psihicheskoe-zdorove-detej-i-podrostkovvo-vremya-vspyshki-COVID-19/
https://russian.rt.com/science/article/793069-intervyu-psiholog-zinchenko
ВПРАВИ НА РОЗСЛАБЛЕННЯ І ЗНЯТТЯ ТРИВОЖНИХ СТАНІВ
Вправа 1.1. «Сканування».
Ця вправа знімає нервову напруженість, викликає стан розслаблення. Її можна
робити з відкритими або закритими очима, кому як приємніше.
1. Протягом 30 секунд робіть обертальні рухи головою. Уникайте неприємних
відчуттів. Підберіть для себе той ритм, який вам прийнятний для розслаблення. Ці
рухи спрямовані на зняття напруги з м'язів шиї.
2. Протягом наступних 30 секунд робіть будь-які приємні, але повторювані
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рухи на рівні плечей для розвантаження плечового пояса. Це можуть бути плавальні
рухи або обертальні рухи в області суглобів плечей, будь-які інші повторювані рухи,
але знову ж таки орієнтовані на комфортність.
3. Тепер протягом 30 секунд ви робите комфортні для себе повторювані рухи на
рівні стегна. Можна, наприклад, згадати для цього кругові рухи, які бувають при
обертанні гімнастичного обруча.
4. Протягом наступних 30 секунд ви робите рухи на рівні ніг. Можна вибрати
для себе, наприклад, кругові рухи колінами або повторюване «вставання
навшпиньки», підберіть ті вправи, які вам приємніші.
5. А тепер задумайтесь, який із зроблених повторюваних рухів (на рівні шиї,
плеча, стегна, ніг) для вас виявився найбільш комфортним.
6. Повторіть його ще один раз протягом 30 секунд.
7. Під музику зробіть одночасно всі вибрані рухи. Це допоможе зняти напругу в
м'язах у всіх сегментах тіла.
Вправа 1.2. «Дихальні вправи»
Встановлено, що нервові імпульси з дихальних центрів мозку поширюються на
його кору і змінюють її тонус.
1. Вдих проводиться швидко і енергійно, а видих проводиться повільно викликає зниження тонусу центральної нервової системи, нормалізацію кров'яного
тиску, зняття емоційної напруги.
2. Повільний вдих і різкий видих - тонізують нервову систему, підвищують
рівень активності її функціонування, створюють певне психічне напруження.
3. У вихідному положенні, стоячи або сидячи, зробіть повний вдих. Потім,
затримавши подих, уявіть коло і повільно видихніть в нього. Цей прийом повторити
чотири рази. Потім таким же чином двічі видихніть в уявний квадрат. Після
виконання цих процедур обов'язково настає заспокоєння.
4. Уявіть всередині себе на рівні грудей потужний прес. Роблячи короткий
енергійний вдих, чітко відчуйте в грудях цей прес, його тяжкість, міць. Роблячи
повільний, тривалий видих, подумки «опускайте» прес вниз, уявляючи, як він
пригнічує, витісняє накопичену в тілі психічну напругу, негативні емоції. В кінці
вправи «прес» ніби вистрілює негативні переживання.
5. Квадратичне дихання. Вдих - пауза - видих - пауза. Найпростіша вправа,
коли ці етапи рівні за часом (в секундах або за пульсом) і кожним підбираються
індивідуально, наприклад, 4x4x4x4 або 8х8х8х8. Часто застосовують ритм
16х8х16х8 і под.
Вправа 1.3 Палаюча свічка ** (тільки для дорослих).
Поставте свічку, що горить, на стіл і сядьте навпроти неї таким чином, щоб
полум'я знаходилося на відстані 15-20 см від ваших губ. Повільно видихайте губами
на полум'я свічки. Але не гасіть вогонь, а відхиляйте його обережним, повільним і
сильним струменем повітря. Постарайтеся дути так, щоб кут нахилу полум'я був
однаковим з початку видиху до повного його завершення. Виконуйте цю вправу
протягом п'яти хвилин.
Таким чином відбувається навчання рівному, тривалому, розслаблюючому
видиху, який виносить з вас і спалює в полум'ї свічки весь емоційний негатив.
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