
НА ДОПОМОГУ ОРГАНІЗАТОРАМ ПОЗАУРОЧНОЇ РОБОТИ ЗП(ПТ)О 

Нормативно-правова база для використання в організації позаурочної та 

гурткової роботи в закладах освіти в умовах адаптивного карантину 

 

Лист МОНУ від 19.05.2020 №6/643-2020 

Організаційно-методичні рекомендації, дистанційна освіта 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/pozashkilna-osvita/distancijnenavchannya 

 

Лист МОНУ від 29.05.2020 № 1/9-292 

Щодо організації роботи закладів позашкільної освіти  

http://hdbhtt.com.ua/wp-content/uploads/2020/04/lyst-MONU.pdf 

 

#Дистанційне навчання у позашкільному закладі освіти. #Скарбничка 

корисних посилань 

https://osvita.if.ua/data/pages/1444/e87016417caacff3ab53ad0d3cec1ca6.pdf 

 

Лист МОНУ від 08.08.2020 №6/1054-20 

Рекомендації з питань організації освітнього процесу в закладах 

позашкільної освіти у 2020-2021 навчальному році 

http://www.ocevum.pl.ua/sites/default/files/resource/list_monu_vid_28.08.2020_n

o_61054_2.pdf 

 

РАМКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ для закладів освіти. Рекомендації щодо організації 

навчального процесу в залежності від карантинної зони 

(https://don.kyivcity.gov.ua/files/2020/8/20/111.pdf ) 

 

Лист МОНУ від 12.10.2020 № 1/9-575  

«Про вжиття організаційних заходів із протидії розповсюдженню COVID-19» 

https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/5f8/44d/7a0/5f844d7a045c5128097

413.pdf 

 

Постанова КМУ від 13.10.2020 № 956  

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 

2020 р. № 641 https://zakon.rada.gov.ua/go/956-2020-%D0%BF 

 

Протокол № 30 позачергового засідання регіональної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської 

області від 15.10.2020. 

https://kharkivoda.gov.ua/content/documents/1055/105483/Attaches/protokol_30.p

df 
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Досвід впровадження дистанційних педагогічних технологій за посиланням 

http://st.kharkov.ua/, у розділі Дистанційна освіта 

 

Типові навчальні програми з позашкільної освіти  

http://udcpo.com.ua,  http://udcpo.com.ua/metod_work/#,  

http://udcpo.com.ua/metod_work/#  

 

Навчально-методичні видання, яким надано гриф Міністерства освіти і науки 

України, розміщено на офіційному веб-сайті Інституту модернізації змісту 

освіти (https://imzo.gov.ua/osvita/pozashkilna-osvita-ta-vihovna-robota/navchalni-

programi/) та сайтах державних центрів позашкільної освіти: Національного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (https://nenc.gov.ua/ ), 

Національного центру «Мала академія наук України» (http://man.gov.ua/ua ), 

Українського державного центру національно-патріотичного виховання, 

туризму і краєзнавства учнівської молоді ( http://ukrjuntur.org.ua/ ), 

Українського державного центру позашкільної освіти ( http://udcpo.com.ua/ ). 

 

Зразок заповнення журналу обліку роботи керівника гуртка у період 

карантину 

http://hdbhtt.com.ua/wp-content/uploads/2020/06/Zrazok-zapovnennya-zhurnalu-

gurtka2.pdf 

 

ЩОДО МУЗЕЇВ І МУЗЕЙНИХ КІМНАТ 

Положення про музеї при дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та 

професійно-технічних навчальних закладах, які перебувають у сфері 

управління Міністерства освіти і науки України  

http://hdbhtt.com.ua/wp-content/uploads/2015/08/Polozhennya-pro-muzeyi.doc 

 

Лист Міністерства освіти і науки України від 20.08.2018 № 1/9-500  

«Про приведення у відповідність експозиції музеїв, які перебувають у сфері 

управління Міністерства освіти і науки»  

http://wp.nmc-pto.rv.ua/DOK/LMON1_9-500_ProMuzei.pdf 

 

Лист МОНУ 22.05.2015 № _1/9-255 
Методичні рекомендації щодо засад діяльності музеїв історичного профілю 

http://hdbhtt.com.ua/wp-content/uploads/2015/08/1_9-255.doc 

 

Науково-методичний центр розвитку музеєзнавства ХГУ НУА 

https://www.facebook.com/CultHeritageUA/posts 
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