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ПІДГОТОВКА ДО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

Рекомендації керівникам закладів вищої та фахової передвищої освіти 

Дотримання  основних вимог та обмежень, визначених постановою КМУ від 

22.08.2020 № 641 «Про встановлення карантину та запровадження 

посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2». 

Самостійність прийняття рішень закладами щодо графіку освітнього процесу 

з урахуванням рівня епідемічної небезпеки в регіоні: показників 

захворюваності, реалізації протиепідемічних заходів (ст. 34 Закону України 

«Про вищу освіту», ст. 35 Закону України «Про фахову передвищу освіту»). 



ПОЧАТОК НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

07 по 15 вересня 2020 року  - для студентів, які 
зараховані до закладів вищої та фахової 
передвищої освіти в 2020 році на основі повної 
загальної (профільної) середньої освіти 

01 вересня 2020 року - для студентів, які 
зараховані до закладів фахової передвищої освіти 
в 2020 році на основі базової середньої освіти 

Не пізніше 01 вересня 2020 року - для студентів 
старших курсів закладів вищої та фахової 
передвищої освіти за умови сприятливої 
епідемічної ситуації 



ВАЖЛИВО! 

Наголошуємо, що відповідно до статті 34 Закону 

України «Про вищу освіту» та статті 35 Закону 

України «Про фахову передвищу освіту» заклади 

вищої та фахової передвищої освіти самостійно 

приймають рішення щодо графіку освітнього 

процесу, зокрема початку навчального року з 

врахуванням регіону, показників захворюваності, 

забезпечення протиепідемічних заходів.  



ЩО ЗАБОРОНЕНО В УМОВАХ 
КАРАНТИНУ 

ЗАБОРОНЕНО 

 

Відвідування групами 

кількістю більше ніж 20 

осіб - на території 

регіону (адміністративно-

територіальній одиниці) з 

“помаранчевим” рівнем 

епідемічної небезпеки. 

ЗАБОРОНЕНО 

 

Відвідування на території 

регіону, на якій 

установлено “червоний” 

рівень епідемічної 

небезпеки.  



ОБМЕЖЕННЯ У КАРАНТИНІ 

Масковий режим, 

температурний скринінг, 

соціальне дистанціювання, 

систематичне миття рук з 

милом або їх оброблення 

антисептичними засобами, 

посилена санітарна обробки 

приміщень і поверхонь 

Акредитація освітніх програм 

тимчасово дозволяється у 

дистанційному режимі, ухвалення 

рішення про умовну (відкладену) 

акредитацію освітніх програм без 

проведення або з частковим 

проведенням акредитаційної 

експертизи 

Наявність у гуртожитках 

(студмістечках) ізоляторів для 

розміщення хворих, які не 

потребують госпіталізації, 

контактних осіб та осіб, що мають 

перебувати на самоізоляції. 



ПРИЙОМ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН 

Вступ іноземних громадян відбувається 

очно 

Навчання може бути очним, дистанційним 

або заочним, з урахуванням стандартів 

Особи, які прибули з держави або є 

громадянами (підданими) держав із 

значним поширенням COVID-19, підлягають 

самоізоляції. 

Питання про самоізоляцію прибуваючих на 

навчання з вересня 2020 року, буде 

вирішуватись з урахуванням епідемічної 

ситуації 



Прийом іноземних громадян: 

           до 15 грудня 2020 року (замість 01 

листопада 2020 року) та  

           до 15 квітня 2021 року (замість 01 

березня 2021 року).  

Вступ іноземних громадян відбувається очно, 

навчання може бути за очною, дистанційною 

або заочною формами здобуття освіти 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 



Необхідно розмістити на офіційному веб-

сайті закладу освіти інформацію для 

громадян іноземних держав мовами 

навчання (відомості про карантинні 

обмеження, вимоги щодо наявності полісу 

страхування, умов обов’язкової самоізоляції 

та/або обсервації та її порядку, функціонування 

додатку «Дій вдома», порядок самоізоляції, 

попередження щодо можливого обмеження 

громадського транспорту залежно від рівня 

епідемічної небезпеки у регіоні тощо).  

РЕКОМЕНДАЦІЇ 



Забезпечити умови для самоізоляції 

вступників, які підлягають самоізоляції у 

зв’язку з перетином державного кордону 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 



Внести зміни до договорів з 

посередниками, які займаються залученням 

іноземних студентів на навчання, з метою 

забезпечення інформування громадян 

іноземних держав щодо карантинних 

обмежень 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 



Дякую! 


