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30.03.2020  № 02-8/222                                       Головам обласних, Київської міської 

організацій Профспілки працівників 

освіти і науки України 

 

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України направляє до відома і 

врахування у роботі наказ Міністерства освіти і науки України від 26.03.2020 № 

458 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 

16.03.2020 № 406», згідно з яким замість відтермінування процедури атестації 

педагогічних працівників перебачено можливість проведення засідання 

атестаційних комісій в режимі онлайн та подання до них необхідних матеріалів 

засобами електронного та/або поштового зв’язку. У випадку неможливості 

забезпечити проведення засідання атестаційних комісій в режимі онлайн доручено 

вжити всіх необхідних заходів для мінімізації тривалості перебування у закладі 

освіти членів атестаційних комісій та педагогічних працівників, які атестуються. 

Зважаючи, що пунктом 3.8 Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

06.10.2010 № 930, атестація педагогічних працівників здійснюється атестаційними 

комісіями у такі строки: комісіями I рівня - до 1 квітня, II рівня - до 10 квітня, III 

рівня - до 25 квітня, просимо терміново довести зазначений наказ до 

організаційних ланок Профспілки для врахування його у роботі, зокрема й участі 

членів атестаційних комісій з числа представників виборних профспілкових 

органів у засіданнях атестаційних комісій у рекомендованому наказом форматі. 

 

Додаток:  

наказ МОН від 26.03.2020 № 458 -  на 1 аркуші; 

наказ МОН від 16.03.2020 № 406 - на 4 аркушах.  

 

 

 

Голова Профспілки                                                                       Г.Ф.Труханов 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІ ТИ 1 НАУКИ У КРАЇНИ

НАКАЗ
0?6 Є>2 20 Л? р. м Кпїв №

Про внесення зміни до наказу 
Міністерства освіти і науки України 
від 16 березня 2020 року № 406

У зв’язку із запровадженням режиму надзвичайної ситуації та 
продовженням карантину на всій території України, відповідно до пункту 
8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого 
постановою Кабінет)' Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 630,

НАКАЗУЮ

1. Унести зміну до абзацу п’ятого пункту І наказу Міністерства освіти і 
науки України від 16 березня 2020 року № 406 «Про організаційні заходи для 
запобігання поширенню коронавірусу COVID-19», виклавши ного в такій 
редакції:

«проведення засідань атсстаційних комісій в режимі онлайн та подання до 
них необхідних матеріалів засобами електронного та/або поштового зв’язку. У 
випадку неможливості забезпечити проведення засідання атсстаційних комісій в 
режимі онлайн вжити всіх необхідних заходів для мінімізації тривалості 
перебування у закладі освіти членів атсстаційних комісій та педагогічних 
працівників, які атестуються;».

2. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та 
інформаційних технологій (Єрко І.) в установленому порядку зробити відмітку у 
справах архіву.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т. в. о Міністра ' Любомира МАНДЗІЙ



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 
16 03. 2020 мКиїв № 406 

Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу С OVID-19 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання 

поширенню на території України коронавірусу COVID-19» від 11 березня 2020 

року №211, на підставі пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки 

України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 

2014 року № 630, беручи до уваги статтю 32 Закону України «Про захист 

населення від інфекційних хвороб», Указ Президента України від 13 березня 2020 

року №87/2020 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 

13 березня 2020 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної 

безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2», підпункт 2 пункту 13 Положення про 

функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів 

діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної 

державної системи цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 21 листопада 2016 року № 1400, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 14 грудня 2016 року за № 1623/29752, та 

враховуючи рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я, 

НАКАЗУЮ: 

1. Керівникам органів управління у сфері освіти обласних, Київської міської 

державних адміністрацій, керівникам закладів дошкільної, загальної середньої, 

позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої та 

післядипломної освіти, а також керівникам підприємств, установ і організацій, 

що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України (далі - 

МОН), в межах компетенції на період карантину забезпечити: 



дотримання заборони проведення освітніх, культурних, спортивних та 

інших масових заходів та відвідування закладів освіти її здобувачами; 

проведення інформування здобувачІв освіти та працівників щодо заходів 

профілактики, проявів хвороби та дій у випадку захворювання; 

проведення у закладах освіти профілактичних та дезінфекційних заходів 

щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19; 

відтермінування проведення атестації працівників закладів освіти та 

проведення засідань відповідних атестаційних комісій; 

режим підвищеної готовності підсистеми навчання здобувачів освіти та 

працівників діям у надзвичайних ситуаціях відповідно до підпункту 2 пункту 13 

Положення про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, 

учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки 

життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 21 листопада 2016 року № 1400, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2016 року за № 

1623/29752; 

припинення відряджень працівників до МОН, окрім випадків нагальної 

необхідності та за попереднім погодженням з керівництвом МОН; 

листування з МОН шляхом використання системи електронної взаємодії 

органів виконавчої влади або шляхом надсилання сканкопій листів на електронну 

адресу mon@mon.gov.ua. 

2. Керівникам установ освіти і закладів дошкільної, загальної середньої, 

позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої та 

післядипломної освіти на період карантину забезпечити: 

виконання освітніх програм закладів освіти, зокрема шляхом організації 

освітнього процесу із використанням технологій дистанційного навчання, що не 

передбачає відвідування закладів освіти її здобувачами, та у виняткових випадках 

шляхом ущільнення графіку освітнього процесу, а також виконання 

працівниками закладів освіти іншої роботи (організаційно-педагогічної, 

методичної, наукової тощо) (крім закладів дошкільної, позашкільної освіти та 

установ освіти); 

запровадження гнучкого (дистанційного) режиму роботи працівників 

закладів освіти відповідно до Методичних рекомендацій щодо встановлення 

гнучкого режиму робочого часу, затверджених наказом Міністерства праці та 

соціальної політики України від 04 жовтня 2006 року № 359; * 

обмеження направлення здобувачів освіти та працівників у поїздки по 

території України та за кордон; не проводити екскурсійні поїздки; 

припинення запрошення іноземних громадян на навчання або проходження 

стажування та прийом іноземних делегацій; 

перенесення засідань спеціалізованих вчених рад; 

проведення відповідними службами комплексу робіт щодо підтримання 

функціонування інженерних споруд, мереж, комунікацій, а також необхідного 

температурного режиму у закладах освіти; 

mailto:mon@mon.gov.ua


виконання рішень тимчасових обласних протиепідемічних комісій. 

3. Керівникам структурних підрозділів МОН, керівникам підприємств, 

установ і організацій, що належать до сфери управління МОН, на період 

карантину: 

1) скасувати або відтермінувати проведення запланованих нарад, заходів 

державного контролю (нагляду), перевірок, атестаційних та акредитаційних 

експертиз; 

2) призупинити проведення особистого прийому громадян посадовими 

особами; 

3) визначити працівників, відповідальних за опрацювання кореспонденції, 

що надходить через СЕВОВВ та офіційні електронні адреси. 

4. Керівникам структурних підрозділів МОН на період карантину: 

1) визначити та затвердити перелік осіб, які можуть працювати 

дистанційно, забезпечивши при цьому належні результати роботи; 

2) забезпечити проведення робочих нарад, надання інформації 

працівниками структурних підрозділів громадянам за допомогою доступних 

засобів зв’язку та телекомунікацій. 

Наради, що потребують особистої участі учасників, проводити лише за 

розпорядженням керівництва МОН; 

3) надавати особисто дозвіл на видачу одноразових перепусток 

відвідувачам МОН. 

5. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та 

інформаційних технологій (Єрко І.) на період карантину: 

1) забезпечити належні технічні умови для виконання роботи 

працівниками структурних підрозділів МОН; 

2) посилити контроль за санітарно-профілактичними заходами та 

пропускним режимом у адміністративних будівлях МОН.



 

6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки 

України від 12 березня 2020 року №392 «Про забезпечення виконання 

профілактичних і протиепідемічних заходів». 

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

  

 
Т. в. о. Міністра Юрій ПОЛЮХОВИЧ 


