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Департамент освіти та науки Одеської 
міської ради
Органи управління освітою районних 
державних адміністрацій, міських, 
селищних та сільських територіальних 
громад

                                                                 Заклади  освіти обласної комунальної,
                                                                 приватної форми власності,  інші
                                                                 заклади освіти

                                                                 Заклади професійної( професійно-
                                                                 технічної), передвищої та вищої освіти  

Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації надсилає 
для ознайомлення та врахування у роботі лист Міністерства освіти і науки 
України від 15.10.2022№1/12157-22 «Про визначення формату освітнього 
процесу», розпорядження голови (начальника) Одеської обласної державної 
(військової) адміністрації від 14.10.2022 року  № 648/А-2022 «Про відновлення 
освітньої діяльності у закладах освіти області». 

Просимо вжити заходів щодо організації відновлення (продовження) 
освітнього процесу у закладах освіти області з 17.10.2022  за умови створення 
безпечного освітнього середовища в умовах правового режиму воєнного 
стану, забезпечити інформування всіх учасників освітнього процесу щодо 
особливостей роботи закладів освіти. 

Принагідно  нагадуємо, що освітня діяльність  у закладах освіти області 
може бути організована у поєднанні очної (денної), дистанційної (технологій 
дистанційного навчання) та індивідуальної форм здобуття освіти. Дозволена 
організація роботи у закладах освіти груп та класів з очною формою здобуття 
освіти, індивідуальною формою роз’яснення матеріалу, інших 
консультаційних, корекційно-розвиткових занять за заявами батьків або 
осіб, які їх замінюють, виключно у приміщеннях закладів освіти, що 
мають укриття та захисні споруди необхідної потужності, рекомендовані 
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до використання у якості укриття учасників освітнього процесу, а також 
груп та класів з використанням технологій дистанційного навчання здобуття 
освіти за заявами батьків або осіб, які їх замінюють, з використанням 
електронних підручників, матеріалів освітньої платформи «Всеукраїнська 
школа онлайн», електронних освітніх сервісів, електронних журналів та 
щоденників.

Очний (денний) та змішаний формат освітньої діяльності можуть 
організовувати заклади освіти, які мають споруди цивільного захисту 
необхідної потужності, рекомендовані до використання у якості укриття 
учасників освітнього процесу, інші –  дистанційний формат роботи.

Додаток:  на 2 арк. в 1 прим.
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