
Пропозиція про допуск в школи і навчальні заклади (діє від 30. 4. 2020 р.)  

Понеділок 

20 квітня 

27 квітня 

Понеділок 

11 травня 

Понеділок 

25 травня 

Не раніше 

1 червня 
червень 

    

- Університети (наукові та 

академічні установи) - 

індивідуальні заняття для 

студентів в останній рік 

навчання, максимум до 5 

чоловік. Це стосується, 

наприклад, індивідуальних 

консультацій або іспитів, 

особливо державних 

підсумкових або випускних 

іспитів. Індивідуально також 

можна буде відвідати бібліотеку 

або навчальну кімнату, але 

тільки з метою отримання або 

подання навчальної літератури 

- З 27 квітня діє зазначене вище 
також і для решти курсів вищих 
навчальних закладів – однак, 
знову до макс. кількості 5 осіб для 
потреб консультування, іспитів, 
клінічного / практичного навчання 
та практики. 

- Учні випускних класів середніх шкіл, 

консерваторій і коледжів – виключно для 

цілей підготовки до випускних іспитів – 

макс. 15 учнів 

Учні 9 класів початкових шкіл – 

виключно з метою підготовки до вступних 

іспитів на середні школи- макс. 15 учнів 

- Студенти всіх курсів вищих 

навчальних закладів – макс 15 осіб, 

обмеження не поширюються на клінічне 

та практичне навчання і практику) 

- Навчання в початкових художніх 

школах з правом державного мовного 

іспиту, в однорічних курсах іноземних 

мов з денною формою навчання – макс. 

15 учнів 

- Діяльність центрів вільного часу – 

групи  макс. 15 учасників 

- Очна форма навчання в школах при 

дитячих будинках зі школами, 

- Можливість 

особистої присутності 

учнів початкової 

школи та їх 

організованих і 

дозвіллєвих занять 

довільного характеру 

у вигляді шкільних 

груп – макс. 15 учнів у 

групі (одна дитина за 

партою), без 

можливості змінювати 

склад груп. 

- Можливість 

атестаційних та 

випускних 

іспитів в 

консерваторіях і 

коледжах 

- Обмежена 

можливість для 

проходження 

практичного 

навчання 

(професійного 

навчання) в 

середніх школах 

і професійного 

навчання в 

вищих 

професійних 

школах. 

- умови, 

аналогічні 

шкільним групам 

- 

Можливіст

ь 

проведення 

єдиних 

вступних 

іспитів в 

загальноос

вітні 

школи 

- 

Проведенн

я 

консультац

ій або 

періодични

х освітніх 

заходів в 

невеликих 

групах 

учнів на 

рівні 2 

класів 



виховними та діагностичними 

закладами 

- Навчання в школах при медичних 

установах. 

початкових 

шкіл і 

середніх 

шкіл, з 

основних 

предметів і 

в формі 

класних 

занять 

 


