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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
14.07.2015 № 761
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 липня 2015 р.
за № 923/27368

Про затвердження Змін до Положення про дистанційне
навчання
Відповідно до абзацу першого частини третьої статті 9 Закону України «Про загальну
середню освіту», абзацу другого пункту 12 Положення про загальноосвітній навчальний заклад,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778, та з
метою дерегуляції запровадження дистанційної форми навчання і удосконалення організації
навчально-виховного процесу за дистанційною формою навчання у загальноосвітніх
навчальних закладах Н А К А ЗУ Ю :
1. Затвердити Зміни до Положення про дистанційне навчання, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 25 квітня 2013 року № 466, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 року за № 703/23235, що додаються.
2. Управлінню зв’язків з громадськістю та забезпечення діяльності Міністра (патронатна
служба) (Загоруйко Ю.А.) в установленому порядку зробити відмітку у справах архіву.
3. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю.Г.) забезпечити
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у
встановленому законодавством порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Полянського П.Б.
Міністр

С.М. Квіт
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
14.07.2015 № 761
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 липня 2015 р.
за № 923/27368

ЗМІНИ
до Положення про дистанційне навчання
1. У розділі ІІ:
1) пункт 2.2 викласти в такій редакції:
«2.2. Запровадження дистанційної форми навчання у ВНЗ, ЗПО можливе за погодженням з
МОН України.
Дистанційна форма навчання у ЗНЗ, ПТНЗ запроваджується відповідно до рішення
педагогічної ради, погодженого з органом управління освітою, у сфері управління якого
перебуває відповідний навчальний заклад (далі - орган управління освітою) (для навчальних
закладів комунальної та державної форми власності), та за наявності кадрового і
системотехнічного забезпечення, визначеного ЗНЗ згідно з розділом V цього Положення.»;
2) пункт 2.4 викласти в такій редакції:
«2.4. Для організації дистанційного навчання ЗНЗ можуть створювати у своєму складі
класи (групи) з дистанційною формою навчання за погодженням з органом управління освітою.
Дистанційне навчання організовується відповідно до робочих навчальних планів ЗНЗ, що
затверджуються наказом керівника ЗНЗ за погодженням з органом управління освітою.
Дистанційне навчання організовується для учнів (вихованців), які:
з будь-яких причин (стан здоров’я, проживання за межею пішохідної доступності до ЗНЗ,
надзвичайні ситуації природного або техногенного характеру, воєнний конфлікт, проживання
(перебування) за кордоном (для громадян України), на тимчасово окупованій території України
або у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють
або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, тощо) не можуть відвідувати навчальні
заняття в ЗНЗ;

за результатами останнього річного оцінювання навчальних досягнень опанували
програмовий матеріал відповідного класу на високому рівні (10, 11, 12 балів).
Зарахування (переведення) на дистанційну форму навчання здійснюється за письмовою
заявою повнолітньої особи та/або батьків (одного із батьків) або законного представника
неповнолітньої особи. Приймання відповідних заяв учнів (вихованців) випускних класів ЗНЗ
закінчується до початку другого семестру навчання. Рішення щодо навчання учня (вихованця)
за дистанційною формою приймається педагогічною радою та оформлюється наказом керівника
ЗНЗ.
Рішення щодо продовження навчання учня (вихованця) за дистанційною формою
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розглядається педагогічною радою ЗНЗ щорічно під час переведення учня (вихованця) до
наступного класу.
У випадку припинення (відсутності) причин (обставин), визначених абзацами третім –
п’ятим цього пункту, учень (вихованець) згідно з рішенням педагогічної ради ЗНЗ припиняє
навчання за дистанційною формою та згідно з власним рішенням (у разі досягнення повноліття)
та/або рішенням батьків (одного із батьків) або законного представника і відповідно до
законодавства може продовжити здобуття загальної середньої освіти за іншою формою
навчання у цьому ж ЗНЗ або в іншому навчальному закладі системи загальної середньої освіти
за місцем проживання.»;
3) у пункті 2.7 слово «ЗНЗ» виключити.
2. У розділі ІІІ:
1) друге речення пункту 3.1 виключити;
2) пункти 3.2 та 3.3 після слова «семінар» доповнити словом «,урок»;
3) пункт 3.12 викласти в такій редакції:
«3.12. Державна підсумкова атестація учнів (вихованців) здійснюється відповідно до
Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної
середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014
року № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за №
157/26602.».
Директор департаменту
загальної середньої
та дошкільної освіти

Ю.Г. Кононенко
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