
Методичні рекомендації керівникам закладів загальної середньої 

освіти щодо організованого початку 2022-2023 навчального року 

 

Звертаємо увагу керівників закладів загальної середньої освіти на те, що 

питання організації безпечних умов для здобувачів освіти, наукових, науково-

педагогічних, педагогічних та інших працівників під час освітнього процесу в 

закладі освіти у 2022-2023 навчальному році є пріоритетними та 

першочерговими. 

Організація освітньої діяльності в закладах загальної середньої освіти у 

2022-2023 навчальному році здійснюється відповідно до законодавчих актів: 

− Закону України «Про освіту» [2]; 

− Закону України «Про повну загальну середню освіту» [3];  

− Закону України від 19.06.2022 № 2315 – ІХ «Про внесення змін до деяких 

законів України у сфері освіти щодо врегулювання окремих питань освітньої 

діяльності в умовах воєнного стану» [4]; 

− Державного стандарту базової середньої освіти, затвердженого 

Постановою Кабінету міністрів України від 30.09.2020 № 898 [1];  

− Постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1094 

«Про внесення змін до Положення про сертифікацію педагогічних                        

працівників» [19]; 

− Постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 р. № 672 

«Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників» [20]; 

− Постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2022 р. № 711 «Про 

початок навчального року під час дії правового режиму воєнного стану в 

Україні» [21]; 

− Розпорядження  Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 р. 

№ 960-р «Про схвалення Концепції розвитку природничо-математичної освіти 

(STEM-освіти)» [22]; 

− наказу Міністерства освіти і науки України від 25.06.2018 № 676 «Про 

затвердження Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої                      

освіти» [13]; 

− наказу Міністерства освіти і науки України від 08.09.2020 №1115 і 

зареєстровано в Міністерстві юстиції 28 вересня 2020 року за №941/35224 «Деякі 

питання організації дистанційного навчання» [14]; 

− наказу Міністерства охорони здоров'я від 25.09.2020 № 2205 «Про 

затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої                       

освіти» [15]; 

− наказу Міністерства освіти і науки України від 13.07.2021 № 813 «Про 

затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання 

учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти» [16]; 

− наказу Міністерства освіти і науки України  від 30.07.2021 №868 «Про 

затвердження форм звітності з питань діяльності закладів загальної середньої 

освіти та інструкцій щодо їх заповнення» [17]; 

− наказу Міністерства освіти і науки України від 01.04.2022 № 289 «Про 

затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних 



досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового 

Державного стандарту базової середньої освіти» [18]; 

− наказу Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 № 496 

«Інструкція з ведення класного журналу 5-11 (12) класів загальноосвітніх 

навчальних закладів» [10]; 

− наказу Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015  № 762 

«Порядок переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до 

наступного класу» [12]; 

− листа Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 14.06.2022 

№ 03-1870/162-2 «Про організацію укриття працівників та дітей у закладах 

освіти» [5]; 

− листа Міністерства освіти і науки України від 30.06.2022 № 1/7322-22 

«Про організацію 2022-2023 навчального року» [6]; 

− листа Міністерства освіти і науки України від 06.07.2022 № 4/1513-22 

«Про підтвердження кваліфікаційних категорій педагогічних працівників 

закладів загальної середньої освіти» [7]; 

− листа Міністерства освіти і науки України від 11.07.2022 № 1/7707-22 

«Про підготовку закладів освіти до нового навчального року та опалювального 

сезону в умовах воєнного стану» [8]. 

Керівникам закладів загальної середньої освіти слід звернути увагу на 

інструктивно-методичні матеріали щодо порядку підготовки закладу освіти до 

нового навчального року та опалювального сезону з питань цивільного захисту, 

охорони праці та безпеки життєдіяльності (додаток до листа Міністерства освіти 

і науки України від 11.07.2022 № 1/7707-22). Зокрема, з метою організованого 

початку нового навчального року керівник закладу освіти наприкінці поточного 

навчального року має видати наказ «Про підготовку до нового навчального 

року», яким затверджує план заходів щодо підготовки закладу освіти до нового 

навчального року та опалювального сезону, план організаційних та ремонтних 

робіт, що передбачає виконання основних робіт до початку експлуатації 

приміщень закладу освітив новому навчальному році, а також визначає склад, 

завдання і порядок роботи робочої комісії з перевірки виконання організаційних 

та ремонтних робіт. 

Окрім того, наказом керівник закладу загальної середньої освіти до 

початку навчального року створює постійно діючу технічну комісію з 

обстеження приміщень, інженерно-технічних комунікацій закладу освіти, яка 

проводить огляд будівель, приміщень, комунікацій з метою приведення 

інженерно-технічних комунікацій, устаткування, обладнання у відповідність до 

чинних стандартів, правил, норм з охорони праці, а також підготовки закладу 

освіти до опалювального сезону, визначає готовність навчальних кабінетів, 

майстерень, спортзалів, ігрових та спортивних майданчиків, інших приміщень, а 

також укриттів фонду захисних споруд цивільного захисту до нового 

навчального року. 

Слід зауважити, що одночасно з наказом складаються акт обстеження 

приміщень та інженерних комунікацій закладу освіти до початку навчального 

року та опалювального сезону, акти-дозволи на введення їх в експлуатацію, акт 

оцінки стану готовності захисної споруди цивільного захисту (сховище або 



протирадіаційне укриття, що є на балансі закладу освіти), акт оцінки об’єкта 

(будівлі, споруди, приміщення), щодо можливості його використання для 

укриття населення як найпростішого укриття. 

Принагідно зауважимо, що керівник закладу загальної середньої освіти під 

час укладання трудового договору з працівником повинен поінформувати його 

про умови праці, наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих 

виробничих факторів і про права на пільги та компенсації за роботу в таких 

умовах [6]. 

На виконання наказу Міністерства охорони здоров’я України від 

21.05.2007 № 246 «Порядок проведення медичних оглядів працівників певних 

категорій», перед початком навчального року керівник закладу освіти 

організовує проходження щорічного медичного огляду працівниками закладу 

освіти [9]. 

Зауважуємо, що після закінчення всіх підготовчих заходів до нового 

навчального року керівник закладу загальної середньої освіти видає наказ про 

призначення відповідальних осіб за організацію роботи з питань цивільного 

захисту, охорони праці, безпеки життєдіяльності в закладі освіти і окремих 

структурних підрозділів, призначає відповідальних осіб за пожежну безпеку, 

стан безпеки будівель та споруд, електрогосподарства, тепломережі, а також 

відповідальних з інших питань діяльності закладу освіти (за потреби) [8]. 

Звертаємо увагу керівників закладів загальної середньої освіти те, що 

освітній процес в очному режимі запроваджується в приміщеннях або будівлях 

закладів загальної середньої освіти тільки в межах розрахункової місткості 

споруд цивільного захисту, що можуть бути використані для укриття учасників 

освітнього процесу в разі  увімкнення сигналу «Повітряна тривога» або інших 

відповідних сигналів оповіщення. Якщо потужності споруд цивільного захисту 

є недостатніми для укриття всіх учасників освітнього процесу, то освітній процес 

може бути організований шляхом розподілу начального часу в межах годин 

(змін) упродовж дня, годин (змін) і днів упродовж тижня, годин (змін), днів та 

тижнів упродовж місяця тощо [8]. 

Акцентуємо увагу керівників закладів загальної середньої освіти на тому, 

що для безпеки учнів, педагогічних працівників закладу освіти під час організації 

освітнього процесу в очному режимі слід дотримуватися таких заходів безпеки: 

− обов'язкова перевірка закладів загальної середньої освіти та 

прилеглих до них територій на наявність вибухонебезпечних предметів; 

− перевірка готовності систем оповіщення, зокрема, доступності 

оповіщення для дітей з порушенням зору та слуху (за потребою); 

− визначення шляхів евакуації; 

− створення запасів води та медикаментів; 

− створення в кожному закладі загальної середньої освіти відповідно 

обладнаного укриття для всіх учасників освітнього процесу; 

− проведення тренувань учасників освітнього процесу щодо дій у разі 

оголошення повітряної тривоги; 

− проведення навчальних занять за темами здоров'язбереження, 

надання домедичної підготовки тощо з відповідних дисциплін; 



− підключення в укриттях/бомбосховищах Wi-Fi для проведення 

занять під час повітряної тривоги [6]. 

Зауважуємо, що організація освітнього процесу в дистанційному режимі 

в закладах загальної середньої освіти на території бойових дій, тимчасово 

окупованих територіях тощо, запроваджується наказом засновника закладу 

загальної середньої освіти за погодженням з керівником адміністрації без 

обов'язкового укладання трудового договору про дистанційну роботу в 

письмовій формі, при цьому основною умовою є своєчасне виконання завдань за 

посадою. 

Під час дистанційного навчання заклад загальної середньої освіти 

самостійно приймає рішення щодо зняття обмеження на максимальну кількість 

учнів у класі [6]. 

Під час організації освітнього процесу за дистанційною формою, робота 

може виконуватися працівником поза приміщенням та територією власника в 

будь-якому місці за вибором працівника та з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій [14]. 

Дистанційне навчання може забезпечуватися з використанням матеріалів 

Всеукраїнської школи онлайн – https://lms.e-school.net.ua/.   

У разі відсутності організаційних або технічних умов, необхідних для 

виконання роботи, оголошується простій щодо окремих працівників або 

структурних підрозділів, відповідно до статті 34 КЗпП. 

Наголошуємо, що організація освітнього процесу за змішаною формою 

навчання передбачає поєднання очного та дистанційного режиму. Таке 

поєднання можливе, наприклад, для різного виду занять (лекційні заняття 

проводяться в дистанційному режимі, лабораторні – в очному). 

При цьому освітній процес у початковій школі бажано проводити в очному 

режимі, ураховуючи необхідність соціалізації дітей. 

Форма організації освітнього процесу може змінюватися впродовж 

навчального року в залежності від безпекової ситуації [6]. 

Принагідно зауважимо, що режим роботи закладу загальної середньої 

освіти визначається на основі відповідних нормативно-правових актів, зокрема, 

статті 16 Закону України «Про повну загальну середню освіту» (структура 

навчального року та строки проведення канікул) [3]. 

Оцінювання результатів навчання учнів у закладах загальної середньої 

освіти у 2022-2023 навчальному році урегульовано такими документами: 

− наказом Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222 

«Орієнтовні вимоги оцінювання навчальних досягнень учнів з базових 

дисциплін у системі загальної середньої освіти» [11];  

− наказом Міністерства освіти і науки України від 13.07.2021  № 813 

«Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів 

навчання учнів 1-4-х класів закладів загальної середньої освіти» [16];  

− наказом Міністерства освіти і науки України від 01.04.2022 № 289 «Про 

затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних 

досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового 

Державного стандарту базової середньої освіти» [18]. 

https://lms.e-school.net.ua/


Звертаємо увагу керівників закладів загальної середньої освіти на те, що 

особливості оцінювання навчальних досягнень у 2022-2023 навчальному році 

учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до Державного стандарту 

базової середньої освіти відбувається згідно із наказом Міністерства освіти і 

науки України від 01.04.2022 №289 «Про затвердження методичних 

рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які 

здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої 

освіти» [18]. 

Єдність навчання, виховання і розвитку учнів забезпечується спільними 

зусиллями всіх учасників освітнього процесу. Успіх виховного процесу залежить 

від відносин між учителем і учнем, які повинні будуватися на основі 

співдружності, співробітництва та ділового партнерства. Дії та поведінка всіх 

учасників освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти та поза ним 

ґрунтуються на повазі до прав людини, прав дитини та дотриманні чинного 

законодавства України [2, 3]. 

Зауважуємо, що суголосно до статті 26 Закону України «Про освіту» [2] 

керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе 

відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу 

освіти.  
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