МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел. (044) 481-32-21, факс (044) 481-47-96
E-mail: mon@mon.gov.ua, код ЄДРПОУ 38621185

Керівникам департаментів (управлінь)
освіти і науки обласних, Київської міської
державних адміністрацій
Керівникам інститутів післядипломної
педагогічної освіти
Про особливості проведення
ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнських
учнівських олімпіад
Шановні колеги!
Зважаючи на численні звернення учасників освітнього процесу, а також
місцевих органів управління у сфері освіти щодо особливостей проведення ІІ та
ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у
2021-2022 навчальному році в умовах карантину, встановленого постановою
Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення
карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», Міністерство освіти і
науки України звернулось до Міністерства охорони здоров’я України з
проханням надати відповідні роз’яснення.
Надсилаємо для ознайомлення та врахування лист Міністерства охорони
здоров’я України від 04 листопада 2021 року № 26-04/32348/2-21 у матеріалах,
що додаються. Просимо вжити всіх належних дій з метою збереження життя та
здоров’я учасників освітнього процесу та забезпечення дотримання
протиепідемічних заходів під час проведення вказаних змагань.
Додаток: лист МОЗ на 2 арк.
З повагою
заступник Міністра
Кудренко Богдан (044) 481 47 68

Віра РОГОВА

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
вул. М.Грушевського, 7, м. Київ, 01601, тел. (044) 253-61-94, E-mail: moz@moz.gov.ua,
web:http://www.moz.gov.ua, код ЄДРПОУ 00012925
від ________ 2021 року № _______

На № 1/12-5474 від 29.10.2021

Міністерство освіти і науки
України
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Міністерство охорони здоров’я України в межах компетенції опрацювало
лист Міністерства освіти і науки України від 29.10.2021 № 1/12-5474 щодо
проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів та
повідомляє.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня
2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2» (далі – Постанова).
Звертаємо увагу, що особливості обмежувальних протиепідемічних
заходів в “зеленому”, “жовтому”, “помаранчевому” та “червоному” рівнях
епідемічної небезпеки поширення COVID-19 визначені в Постанові.
З метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)
суб’єкти, що відповідальні за влаштування, утримання закладів позашкільної,
загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої,
вищої освіти, організовують освітню діяльність з урахуванням вимог
санітарного законодавства, вимог Постанови та протиепідемічних заходів у
закладах освіти на період дії карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної
хвороби (COVID-19), затверджених постановою головного державного
санітарного лікаря України від 06 вересня 2021 року № 10 (далі –
протиепідемічні заходи).
Згідно з пунктом 6 та 7 протиепідемічних заходів керівник закладу освіти
розробляє та затверджує графік, за яким відбувається допуск здобувачів освіти
до закладу, та маршрути руху здобувачів освіти (залучаються всі можливі
входи в приміщення закладу). Графік допуску повинен бути сформований
таким чином, щоб запобігати утворенню скупчення учасників освітнього
процесу.
Вхід та перебування в закладі освіти інших учасників освітнього процесу,
зокрема батьків здобувачів освіти дозволяється з метою захисту прав
здобувачів освіти, педагогічних та інших працівників закладу, реалізація ними

прав, передбачених законодавством, за умови використання засобів
індивідуального захисту проведення термометрії та попереднього узгодження
відповідних дій з керівником закладу.
З огляду на викладене та з метою збереження життя та здоров’я всіх
учасників освітнього процесу, безпечного проведення Всеукраїнських
учнівських олімпіад з навчальних предметів у закладах загальної середньої
освіти, варто керуватись вимогами Постанови та враховувати протиепідемічні
заходи.

Заступник Міністра –головний
державний санітарний лікар України
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Ігор КУЗІН

