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Щодо дистанційної форми
навчання у загальноосвітніх
навчальних закладах

Враховуючи актуальність питання впровадження дистанційної форми
навчання у загальноосвітніх навчальних закладах (далі - ЗНЗ), особливо для
дітей, які не можуть виїхати з тимчасово окупованої території України,
повідомляємо, що Міністерством внесено необхідні зміни до Положення про
дистанційну освіту, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України
від 25 квітня 2013 року № 466, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
ЗО квітня 2013 року за № 703/23235 (далі - Положення).
21 серпня 2015 року набрав чинності наказ Міністерства освіти і науки
України від 14 липня 2015 року № 761 «Про затвердження Змін до Положення
про дистанційне навчання», яким спрощено порядок запровадження
дистанційної форми навчання у ЗНЗ, визначено категорії осіб для яких вона
запроваджується, процедуру зарахування і припинення навчання учнів
(вихованців) за дистанційною формою тощо.
На сьогодні рішення про запровадження дистанційної форми навчання в
ЗНЗ та відкриття відповідних класів (груп) приймається його педагогічною
радою і погоджується із відповідним органом управління освітою у сфері
управління якого перебуває ЗНЗ.
Єдиною обов’язковою умовою прийняття відповідного рішення та його
погодження у встановленому порядку є наявність кадрового і
системотехнічного забезпечення, визначеного ЗНЗ згідно з розділом V
Положення. Звертаємо увагу, що для ЗНЗ відмінено раніше діючу процедуру
перевірки веб-ресурсів, що використовуються для забезпечення навчального
процесу за дистанційною формою навчання.
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За дистанційною формою можуть навчатися дві категорії учнів
(вихованців), а саме які:
1) з будь-яких причин не можуть відвідувати навчальні заняття в ЗНЗ, у
тому числі діти, які проживають на тимчасово окупованій території України;
2) за результатами останнього річного оцінювання навчальних досягнень
опанували програмовий матеріал відповідного класу на високому рівні (10, 11,
12 балів).
Дистанційне навчання організовується відповідно до робочих навчальних
планів ЗНЗ, що розробляються на основі Типових навчальних планів, вже
затверджених Міністерством освіти і науки України.
Зарахування (переведення) учнів (вихованців) на дистанційну форму
навчання до конкретного ЗНЗ, у якому вона запроваджена, здійснюється
відповідно до статті 18 та частин 3, 4 статті 34 Закону України «Про загальну
середню освіту» та згідно із поданою в установленому порядку заявою про
зарахування (переведення) саме на дистанційну форму навчання. Приймання
відповідних заяв учнів (вихованців) випускних класів ЗНЗ закінчується йо
початку другого семестру навчання.
За результатами розгляду поданих документів рішення щодо навчання
учня (вихованця) за дистанційною формою приймається педагогічною радою та
оформлюється наказом керівника ЗНЗ. Щорічно під час переведення учня
(вихованця) до наступного класу педагогічною радою ЗНЗ повинно
розглядатися питання навчання учня (вихованця) за дистанційною формою, яке
припиняється у випадку відсутності відповідних обставин, що дозволяють
продовження навчання учня (вихованця) за дистанційною формою навчання.
Особливості організації навчального процесу за дистанційною формою
навчання визначені розділом ІП Положення, зокрема навчальний процес
здійснюється у таких формах: самостійна робота; навчальні заняття; контрольні
заходи. Основними видами навчальних занять за дистанційною формою
навчання є: лекція, семінар, урок, практичні заняття, лабораторні заняття,
консультації тощо. Лекція, консультація, семінар, урок проводяться з учнями
дистанційно у синхронному або асинхронному режимі.
Ведення шкільної документації у класі (групі) з дистанційною формою
навчання і оплата праці педагогічних працівників, задіяних у відповідному
навчально-виховному процесі, здійснюється на загальних засадах та у порядку
визначеному законодавством.
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