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ЗАКОН УКРАЇНИ 

про внесення змін до Закону України «Про повну загальну середню 

освіту» щодо механізму дистанційної форми навчання у разі настання 

обставин, які унеможливлюють відвідування закладів освіти 

_________________________________________________ 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: 

І. Внести такі зміни у Закон України «Про повну загальну середню 

освіту» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2020, № 31, ст.226): 

1) після абзацу першого частини третьої статті 4 додати новий абзац 

такого змісту: 

«У разі настання обставин, які  унеможливлюють відвідування закладів 

освіти, педагогічною радою закладу освіти відповідно до освітньої 

програми може тимчасово, не більше одного навчального року поспіль,  

застосовуватися форма навчання, визначена положенням статті 26-1 цього 

Закону.»; 

2) у частині четвертій статті 10 після слів «організації освітнього 

процесу» та перед словами «визначаються педагогічною радою» додати 

слова «в тому числі у разі настання обставин, які унеможливлюють 

відвідування закладів освіти»; 

3) у статті 11: 

у абзаці п’ятому частини другої після слів «організації освітнього 

процесу» додати слова «у тому числі під час дії обставин, які 

унеможливлюють відвідування закладів освіти»;  

у абзаці шостому частини третьої після слів «організації освітнього 

процесу» та перед словами «та інструментарію оцінювання» додати слова 

«у тому числі під час дії обставин, які унеможливлюють відвідування 

закладів освіти»; 
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4) доповнити новою статтею 261 такого змісту: 

«Стаття 261. Дистанційна форма навчання під час обставин, які  

унеможливлюють відвідування закладів освіти. 

1. Дистанційна форма навчання під час обставин, які унеможливлюють 

відвідування закладів освіти – особлива організація освітнього процесу поза 

межами освітнього закладу та в умовах віддаленості учасників, на базі 

інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій для учнів 

(вихованців), які навчаються у закладах загальної середньої освіти, в не 

залежності від форми здобуття освіти, відповідно до особливостей 

встановлених освітньою програмою закладу освіти.   

2. Дистанційна форма навчання під час обставин, які унеможливлюють 

відвідування закладів освіти може тимчасово застосовуватися під час 

введення режиму надзвичайної ситуації відповідно до Кодексу цивільного 

захисту України, надзвичайного стану відповідно до Закону України «Про 

правовий режим надзвичайного стану» або карантину відповідно до Закону 

України «Про захист населення від інфекційних хвороб, інших 

надзвичайних ситуацій». 

3. Дистанційна форма навчання під час обставин, які унеможливлюють 

відвідування закладів освіти проводиться шляхом взаємодії між суб’єктами 

дистанційного навчання (учнями, педагогічними працівники), під час якої 

учасники одночасно  спілкуються за допомогою засобів аудіо-, 

відеоконференції та (або) можуть використовувати спеціальні електронних 

освітні ресурси (платформи, програмне забезпечення) для організації 

дистанційного навчального процесу та контролю за його дотриманням та 

виконанням через мережу Інтернет.  

4. Перелік та порядок використання спеціальних ресурсів та засобів в 

рамках дистанційної форми навчання під час обставин, які 

унеможливлюють відвідування закладів освіти, а також можливе 

відхилення від них, визначається центральним органом виконавчої влади у 

сфері освіти і науки.». 

ІІ. Прикінцеві положення 

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його 

опублікування. 

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання 

чинності цим Законом: 

розробити та затвердити положення про дистанційну форму навчання 

під час обставин, які унеможливлюють відвідування закладів освіти; 

розробити та затвердити перелік та порядок використання спеціальних 

ресурсів та засобів, які можуть використовуватися для дистанційної форми 

навчання під час обставин, які унеможливлюють відвідування закладів 

освіт; 
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врахувати при підготовці проект закону про Державний бюджет 

України на 2021 рік в частині освітніх субвенцій необхідність обладнання 

шкіл комп’ютерною технікою та підключення до мережі Інтернет для 

забезпечення педагогічних працівників засобами для проведення 

дистанційного навчання під час обставин, які унеможливлюють 

відвідування закладів освіти; 

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим 

Законом; 

забезпечити перегляд і приведення відповідними центральними 

органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із 

цим Законом; 

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для 

реалізації цього Закону; 

 

             Голова  

Верховної Ради України 


