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1. ВСТУП 

 

Порядок організації дистанційного навчання в гімназії регламентовано: 

1. Законом України «Про освіту»; 

2. Законом України «Про повну загальну середню освіту»; 

3. Постановою МОЗ України від 22.08.2020 №50 «Про затвердження протиепідемічних 

заходів у закладах освіти у період карантину у зв’язку з поширенням короновірусної хвороби 

COVID-19»; 

4. Наказом МОН України від 08.05.2019 №621, яким затверджено «Порядок переведення 

учнів (вихованців)  закладу загальної середньої освіти до наступного класу»; 

5. Порядком проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом МОН 

Українивід 07.12.2018 №1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.01.2019 

№8/32979; 

6. Наказом МОНУ «Про деякі питання організації дистанційного навчання» від 

08.09.2020 №1115, яким затверджено «Положення про дистанційну форму здобуття повної 

загальної середньої освіти», затвердженим наказом МОН України від 08.09.2020  №1115; 

7. Освітньою програмою Запорізької гімназії №71. 

Мета дистанційного навчання – надати освітні послуги, застосовуючи у навчанні 

сучасні інформаційно-комунікаційні технології. 

Дистанцiйне навчання — це індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і 

способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за опосередкованої 

взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому 

середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-

комунікаційних технологій. Дистанційна форма навчання передбачає доступ до інтернету, 

технічне забезпечення (комп’ютер, планшет, смартфон тощо) в усіх учасників освітнього 

процесу, а також те, що вчителі володіють технологіями дистанційного навчання. 

Система управління дистанційним навчанням – програмне забезпечення, призначене 

для організації освітнього процесу, ефективної взаємодії учасників освітнього процесу та 

контролю за навчанням через мережу Інтернет (у тому числі електронного розкладу занять, 

електронних класних журналів/щоденників). 

Змішане навчання – організація освітнього процесу, що поєднує застосування 

технологій дистанційного навчання на очній формі. 

Синхронний режим – взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання, під час якої 

учасники одночасно перебувають в електронному освітньому середовищі або спілкуються за 

допомогою засобів аудіо- , відео конференції. 

Асинхронний режим – взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання, під час якої 

учасники взаємодіють між собою із затримкою у часі, застосовуючи при цьому інтерактивні 

освітні платформи, електронну пошту, форуми, соціальні мережі тощо. 

Технології дистанційного навчання – комплекс освітніх технологій (технології 

розвивального, проектного, змішаного, диференційованого, програмованого, модульного 

навчання тощо), а також інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій. що дають 

можливість реалізувати процес дистанційного навчання. 

 

2. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОЇ ПЛАТФОРМИ ДЛЯ 

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ГІМНАЗІЇ 
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Платформа Переваги Недоліки 

ZOOM 
100 учасників та 40 хвилин в 

безкоштовній версії; 

1000 учасників в платних 

версіях; 

10 000 в форматі вебінару. 

1. Головною перевагою Zoom вважається 

простота його використання. 

Організатору відеоконференції досить 

розіслати посилання-запрошення на 

онлайн-зустріч всім учасникам і ті 

зможуть підключитися з будь-якого 

пристрою без необхідності 

встановлювати додаток Zoom - 

спілкуватися можна прямо в браузері. Є 

безкоштовна версія для приватного 

користування. 

2. Так само, як і інші подібні сервіси, 

Zoom включає безліч корисних функцій 

для віддаленої командної роботи, як то 

шеринг екрану, віртуальна дошка, запис 

конференції і зберігання в хмарі, 

інтеграція з цілим переліком сторонніх 

сервісів, обмін файлами 

1. Головний мінус - безпека 

сервісу. 

CISCOWEBEX 
100 учасників та 50 хвилин  в 

безкоштовній 

користувальницькій версії; 

200-1000 учасників нарад в 

платній версії (безкоштовний 

тестовий період-90 днів); 

3 000 учасників у форматі 

вебінару. 

 

 

1. Наскрізне шифрування і повний набір 

для захисту даних. 

2. Гнучкість. 

3. Наявність різних модулів, які 

дозволяють вирішувати 

найрізноманітніші завдання в залежності 

від цілей користувачів і мають різний 

функціонал для організатора та 

учасників: WebexMeetings (модуль для 

проведення нарад та онлайн-зустрічей), 

WebexTraining (модуль для проведення 

навчання, тренінгів, вебінарів , тих же 

онлайн-уроків), WebexEvent (модуль для 

проведення масових подій і трансляцій), 

WebexTeams (модуль для спільної роботи 

в командах). 

Крім того, додаток оптимізований і для 

віртуальних робочих столів (VDI). 

І, звичайно, в сервісі Cisco також 

передбачені всі необхідні для віддаленої 

роботи функції на кшталт опитувань, 

чату, віртуальної дошки, різноманітної 

аналітики і т.д. Додатково до цього, у 

Webex є приємна функція 

шумозаглушення, якої не вистачає, 

наприклад, в Zoom, де шурхіт 

навушників і інші випадкові звуки 

перемикають відео учасників на 

головному екрані, змінюючи обличчя 

основного спікера. 

1. У зв'язку з широким 

функціоналом платформа 

CiscoWebex, на перший погляд, 

здається більш складною у 

використанні, ніж аналоги, але 

розібравшись на практиці, все 

стає інтуїтивно зрозумілим.  

2. Також є ряд дрібних 

обмежень, пов'язаних з 

особливостями операційних 

систем, наприклад, користувачі 

пристроїв Mac можуть 

приєднуватися одночасно тільки 

до одного наради. 

SKYPE 

Всім знайома платформа для 

відео- та аудіо-дзвінків 

1. Skype працює і на ПК, і на гаджетах, 

реєстрація швидка та безпроблемна.  

2. Є можливість ставити питання віч-на-

віч, надсилати файли, переписуватися у 

чаті, показувати презентації, 

відтворювати аудіо і відео у режимі 

демонстрації екрану, доступне 

проведення опитувань.  

1. Відсутня вбудована віртуальна 

дошка – а без неї навчання 

онлайн не буде достатньо 

ефективним.  

2. Технічні параметри, на жаль, 

обмежують і кількість 

користувачів. Якщо ще 5-ть 

учнів можуть активно 

взаємодіяти в підключенні, то 

робота вже 10-ти буде 

ускладнена, програма висне, 

голос відстає від зображення, а 

саме зображення часто втрачає 

чіткість. 
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GOOGLE MEET 

Google робить відеоконференції 

корпоративного рівня 

доступними для всіх. Тепер будь-

який користувач з обліковим 

записом Google може провести 

відеозустріч за участю до 100 

осіб і тривалістю до 60 хвилин. 

 

 

1. Можливість поділитися зображенням з 

екрану пристрою для демонстрації 

документів, презентацій та іншого 

контенту. 

2. Підтримка різних операційних систем 

та браузерів. 

3. Захищений відеозв'язок Meet - 

шифрування в процесі передачі даних і 

проактивні засоби забезпечення безпеки і 

конфіденційності. 

4. Зручний доступ за посиланням - як з 

комп'ютера, так і через мобільний 

додаток Google Meet. 

5. Субтитри в режимі реального часу на 

основі технології розпізнавання мови 

Google 

1. Не всі функції безкоштовні. 

Але навчальні заклади можуть 

користуватися розширеними 

функціями, включаючи 

можливість проведення 

зустрічей за участю до 250 

користувачів (співробітників 

організації і зовнішніх 

учасників) і трансляцій за 

участю до 100 000 глядачів в 

домені за умови реєстрації в G-

Suit for Education. 

HANGOUTS 

Відеозустрічі за участю до 25 

осіб 

1. Простота користування. 

2. Можливість демонстрації зображення 

екрану пристрою. 

3. Можливість створювати групові чати, 

пересилати файли. 

 

1. Учасники не мають 

можливості підключитися до 

відео зустрічі з телефону. 

2. Обмежена кількість учасників. 

3. Робота можлива лише в 

браузері. 

4. Перегляд контенту в низькій 

роздільній здатності. 

MOODLE 
Які є можливості у платформи? 

Наведемо найголовніші з них: за 

допомогою Moodle ви зможете 

легко створювати контент, який 

дозволяє дистанційно навчати 

ваш клас / групу в університеті 

або просто групу учнів, які 

прийшли до вас на курс; зручно 

управляти створеним контентом; 

є можливість публікувати 

матеріали в різних форматах: 

аудіо, відео, текст, презентації; 

до розміщених матеріалів ви 

можете давати доступ не всім, 

що дуже зручно в організації 

диференційованого навчання.   

1.Тут більше функцій, ніж в 

GoogleClassroom. Можна завантажити 

безкоштовні плагіни, які дозволяють 

зв'язуватися з учнями в форматі 

відеоконференцій, а також бути 

учасником аудіочатов.  

2. Є можливість за допомогою такого 

плагіна скласти своє електронне 

портфоліо.   

1. Для того, щоб встановити 

систему і користуватися нею, 

необхідно мати хостинг і домен. 

І хоча сама программа 

безкоштовна, але 

обслуговування хостингу вам 

виллється в певну копієчку. У 

цьому випадку добре, якщо 

школа придбає хостинг і навчить 

усіх вчителів користуватися 

програмою Moodle.  

2. Інструментів так багато, що 

деякі з них зовсім не потрібні під 

час використання.  

3. Програму потрібно вивчати. 

Тут все складніше, ніж з Google 

Classroom.   

GOOGLE CLASSROOM 
Google Classroom - це проста в 

експлуатації платформа для 

віддаленого навчання. У ній 

можна організувати роботу 

класу, особливо, якщо 

дистанційне навчання трапилося 

з вами вперше. Google Classroom 

відмінно підійде для знайомства 

з онлайн-навчанням. Сервіс є 

безкоштовним, а для того щоб 

скористатися його функціями, 

досить створити обліковий запис 

в Google.  

1.Google Classroom - це зручна і повністю 

забезпечена всім необхідним платформа, 

в якій є всі інструменти для створення, 

зберігання та обміну інформацією. 

Зберігання всієї необхідної інформаціі 

відбувається в Google Drive, створення 

документів - в Google Docs, створення 

презентацій можливо за допомогою 

Sheetsand Slides, планування розкладу за 

допомогою Google Calendar. Простими 

словами, тут є абсолютно всі 

інструменти, які необхідні в плануванні і 

створенні якісного віддаленого навчання.  

2. Є оффлайн доступ до інформації. 

Навіть якщо у вашого учня тимчасово 

відсутній доступ до інтернету, то він 

зможе все одно ознайомитися з 

матеріалом.  

3. Сервіс є безкоштовним.  

4. Інтерфейс російською мовою.  

1. Насправді, арсенал функцій не 

такий великий, як у інших 

систем дистанційного навчання. 

Якщо онлайн-навчання 

трапилося з вами вперше під час 

карантину, то цей сервіс 

необхідно спробувати, так.   

2. Незручні посилання на 

Classroom.   

EDMODO 

1.По-перше, це соціальна 

мережа, де досить просто 

зареєструватися, для того щоб 

1. Досить проста реєстрація, яка не 

вимагає ніяких завантажень, місця на 

диску або хостингу.  

2. У сервісі немаєніякої нав'язливої 

1. На жаль, інтерфейс повністю 

англійською мовою. Для тих, 

хто її не знає, це стане серйозним 

мінусом.  
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почати користуватися. Не 

потрібно нічого встановлювати, 

що вже за своєю суттю велика 

перевага.  

2. По-друге, є можливість 

створити групу класу, в якому 

вчитель буде ділитися всією 

необхідною інформацією: 

надавати план уроку, 

використовувати календар для 

кращої візуалізації, зможе 

прикріплювати файли із 

завданнями і різні навчальні 

матеріали.  

3. По-третє, можна створювати 

різні форми контролю учнів 

(тести, опитування, завдання). Є 

можливість там їх і виконувати.  

4. По-четверте, є журнал, в якому 

можна вести облік, виставляючи 

оцінки своїм учням.   

реклами, яка заважає процессу навчання.  

3. Використання сервісу є 

безкоштовним.   

2. Тут немає такого широкого 

функціоналу, як, скажімо, в 

Moodle. Тільки базові функції.  

3. Групи, створені в сервісі, 

немає можливості об'єднати, що 

може дещо ускладнити роботу.   

МІЙ КЛАС 

Відмінна українська платформа 

для онлайн-навчання. Тут 

зрозумілий, простий і дуже 

зручний інтерфейс українською 

мовою, достатня кількість 

різноманітних функцій, є 

можливість давати учням 

завдання різних форм і 

складнощів, а також можливість 

перевірити ці завдання 

автоматично   

Скористатися платформою буде дуже 

зручно вчителю, репетитору, 

організатору курсів, який змушений 

перейти на онлайн-навчання.  

Даний сервіс буде зручним, тому що:  

- інтерфейс українською мовою;  

- величезна кількість завдань і тестів 

(близько 2 млн), які мають різну 

складність для учнів різних рівнів 

підготовки;  

- є відповіді на завдання для вчителів, 

щоб зменшити час на перевірку завдань;  

- є можливість автоматичної перевірки 

завдань учнів (особливо зручно, якщо 

самостійна робота або домашнє завдання 

проводиться в тестовому форматі).  

Не всі функції безкоштовні. 

Якщо хочеться користуватися 

розширеним спектром, то 

доведеться платити. Профіль 

вчителя проходить перевірку 

адміністрацією. Адміністрація 

сайту зв'язується із зазначеним в 

анкеті навчальним закладом, 

щоб підтвердити вашу особу. На 

це йде час і процесс реєстрації 

займає не стандартних 20-30 

хвилин, а цілих 3-5 годин.   

CLASSDOJO 

1.Експлуатація сервіса проста 

для всіх: треба пройти етап 

реєстрації  і можна почати 

користуватися.  

2. Найбільше Classdojo підходить 

для організації віддаленого 

навчання школярів молодшої та 

середньої школи, адже все 

оформлено яскраво, креативно, є 

анімації. Це привертає увагу.  

3. На платформі доступні такі 

функції:  

- можливість легко зв'язатися з 

батьками;  

- можливість легко відправити 

повідомлення групі учнів або 

кожному учню окремо;  

- можна подивитися, як працює 

учень, як його оцінюють інші 

вчителі, який прогрес;  

- оцінки учня дублюються в 

акаунті його батьків, що дає 

можливість контролювати 

успішність;  

- є журнал, в який виставляються 

оцінки.  

1. Проста і зрозуміла реєстрація. Легко 

запрошувати учнів і їх батьків, а також 

взаємодіяти з ними.  

2. Яскрава анімація для дітей, яка 

привертає увагу (якщо отримав погану 

оцінку, то аватар сумує, а якщо гарну - 

веселиться).  

3. Учитель може створити необмежену 

кількість класів.  

4. Батьки можуть відправляти приватні 

повідомлення вчителю, що значно 

скорочує час, проведений в популярних 

месенджерах (Вайбер, телеграм).  

5. Безкоштовна експлуатація.   

До мінусів лише варто віднести 

відносно простий набір функцій, 

якими володіє будь-яка 

платформа для дистанційного 

навчання. Наприклад, сервіс 

Moodle буде багатшим на 

функціонал.  
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2. ВЗАЄМОДІЯ МІЖ УЧАСНИКАМИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ПІД ЧАС 

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ. 

Адміністрація школи Вчителі Учні Батьки учнів 

-організація діяльності в умовах 

режиму дистанційного навчання; 

-узгодження правил та взаємодій 

усіх учасників освітнього процесу; 

-обговорення зміни форм навчання 

з педколективом; 

-обрання онлайн платформ; 

-запровадження навчання з 

використанням дистанційних 

технологій; 

-визначення координатора 

дистанційного навчання; 

-проведення опитування щодо 

наявності технічних засобів, 

наявності інтернету усіх учасників 

освітнього процесу; 

-надання допомоги в опитуванні 

інструментарію, організація 

експрес-навчання. 

-розміщення на сайті гімназії 

розклад занять, комунікацій 

учителів, загальний алгоритм дій 

під час дистанційного навчання; 

-забезпечення конструктивного 

зворотнього зв’язку з батьками для 

уникнення непорозумінь.  

-налагодження комунікацій 

з учителями і батьками; 

-виконання навчальної 

програми для досягнення 

учнями передбачених 

результатів навчання; 

-надання інформації щодо 

обсягу та змісту 

навчального матеріалу, 

завдань на його закріплення; 

-перевірка і оцінювання 

робіт учнів, надання відгуків 

на виконання завдання; 

-здійснювання оцінювання 

відповідно до критеріїв 

оцінювання; 

-планування рафіку своєї 

роботи, інструментів та 

платформ; 

-створення спільнот з 

учнями в зручному 

месенеджері, повідомлення 

про дату і час занять. 

-опрацювання 

навчального 

матеріалу для 

оволодіння 

відповідними 

компетентностями 

та досягнення 

передбачених 

освітньою 

програмою 

результатів 

навчання, 

дотримуючись 

принципу 

академічної 

доброчесності. 

-забезпечення 

належних умов для 

навчання; 

-сприяння 

виконанню дитиною 

завдань та 

досягненню 

передбачених 

результатів. 

  

4. ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ТЕХНІЧНИМИ 

ЗАСОБАМИ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 
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Робочі кабінети школи оснащені засобами дистанційного навчання з доступом до 

мережі Інтернет у повному обсязі. Для роботи з дому вчителі мають право за заявою взяти на 

тимчасове користування ноутбук зі школи. 

З учнями, у яких відсутні технічні засоби навчання або інтернет, навчання здійснюється 

в асинхронному режимі з використанням телефонного та поштового зв’язку. 

 

5. ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

Учасниками освітнього процесу в гімназії є: 

- адміністрація; 

- педагогічні працівники; 

- учні; 

- батьки або особи, які їх замінюють. 

 

РЕЖИМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

Дистанційне навчання здійснюється у двох режимах: синхронному (всі учасники 

освітнього процесу одночасно перебувають у веб-середовищі) та асинхронному (освітній 

процес здійснюється за зручним для вчителів та учнів графіком). Відмінністю між 

синхронним і асинхронним режимами є миттєві повідомлення та негайний зворотний зв’язок. 

Асинхронний режим не дає можливості такого типу взаємодії. 

Синхронний режим дозволяє співпрацювати в режимі реального часу. Перевага 

синхронного режиму в тому, що можна залучати учасників миттєво та у визначений час. 

 Асинхронний режим може включати в себе різноманітні засоби інформації, аудіо- та 

відеоуроки (але не обмежуватись ними). За допомогою асинхронного режиму навчання учні 

можуть працювати у власному темпі та в зручний для себе час. 

Асинхронний режим включає: записані презентації, такі як слайд-шоу та відео; 

електронну пошту; дошки для обговорень; групи в соціальних мережах або Viber. 

Додатково будуть впроваджені щоденні зустрічі в конкретний час для тих учнів, кому 

потрібна консультація. Якщо у класі є діти, в яких немає доступу до електронних ресурсів, то 

основне навчання для таких учнів відбувається за підручником. Завдання передаватимуться 

телефоном чи іншими доступними засобами спілкування. 
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Синхронний/асинхронний режим дистанційного навчання 

 для 5-9 класів на 2020/2021 навчальний рік 

 

Навчальні 

предмети 

Кількість годин на тиждень у класах 

5-А 5-Б 5-В 6-А 6-Б 6-В 7-А 7-Б 7-В 8-А 8-Б 8-В 9-А 9-Б 9-В 

с/а с/а с/а с/а с/а с/а с/а с/а с/а с/а с/а с/а с/а с/а с/а 

Українська мова  3,5 

 

1/2,5 

3,5 

 

1/2,5 

3,5 

 

1/2,5 

3,5 

 

1/2,5 

3,5 

 

1/2,5 

3,5 

 

1/2,5 

2,5+0,5 

 

1/2 

2,5+0,5 

 

1/2 

2,5+0,5 

 

1/2 

2+ 

0,5 

1/1,5 

2+ 

0,5 

1/1,5 

2+ 

0,5 

1/1,5 

2 

 

1/1 

2 

 

1/1 

2 

 

1/1 

Українська 

література 

2 

1/1 

2 

1/1 

2 

1/1 

2 

1/1 

2 

1/1 

2 

1/1 

2 

1/1 

2 

1/1 

2 

1/1 

2 

1/1 

2 

1/1 

2 

1/1 

2 

1/1 

2 

1/1 

2 

1/1 

Англійська мова 5 

2/3 

5 

2/3 

5 

2/3 

5 

2/3 

5 

2/3 

5 

2/3 

5 

2/3 

5 

2/3 

5 

2/3 

5 

2/3 

5 

2/3 

5 

2/3 

5 

2/3 

5 

2/3 

5 

2/3 

Німецька мова, 

французька мова  

2,5 

+ 0,5 

1/2 

2,5 

+ 0,5 

1/2 

2,5 

+0,5 

1/2 

2,5 

+ 0,5 

1/2 

2,5 

+ 0,5 

1/2 

2,5 

+ 0,5 

1/2 

3 

 

1/2 

3 

 

1/2 

3 

 

1/2 

3 

 

1/2 

3 

 

1/2 

3 

 

1/2 

3 

 

1/2 

3 

 

1/2 

3 

 

1/2 

Російська мова 2 

1/1 

2 

1/1 

2 

1/1 

2 

1/1 

2 

1/1 

2 

1/1 

1,5 

0,5/1 

1,5 

0,5/1 

1,5 

0,5/1 

1,5 

0,5/1 

1,5 

0,5/1 

1,5 

0,5/1 

1,5 

0,5/1 

1,5 

0,5/1 

1,5 

0,5/

1 

Інтегрований курс 

«Література» 
(російська та зарубіжна) 

1,5 

0,5/1 

1,5 

0,5/1 

1,5 

0,5/1 

1,5 

0,5/1 

1,5 

0,5/1 

1,5 

0,5/1 

1,5 

0,5/1 

1,5 

0,5/1 

1,5 

0,5/1 

1,5 

0,5/1 

1,5 

0,5/1 

1,5 

0,5/1 

1,5 

0,5/1 

1,5 

0,5/1 

1,5 

0,5/

1 

Історія України 1 

0,5/ 

0,5 

1 

0,5/ 

0,5 

1 

0,5/ 

0,5 

1 

0,5/ 

0,5 

1 

0,5/ 

0,5 

1 

0,5/ 

0,5 

1 

0,5/ 

0,5 

1 

0,5/ 

0,5 

1 

0,5/ 

0,5 

1,5 

0,5/1 

1,5 

0,5/1 

1,5 

0,5/1 

1,5 

0,5/1 

1,5 

0,5/1 

1,5 

0,5/

1 

Всесвітня історія - - - 1 

0,5/ 

0,5 

1 

0,5/ 

0,5 

1 

0,5/ 

0,5 

1 

0,5/ 

0,5 

1 

0,5/ 

0,5 

1 

0,5/ 

0,5 

1 

0,5/ 

0,5 

1 

0,5/ 

0,5 

1 

0,5/ 

0,5 

1 

0,5/ 

0,5 

1 

0,5/ 

0,5 

1 

0,5/ 

0,5 

Основи 

правознавства 

- - - - - - - - - - - - 0,5 

с 

0,5 

с 

0,5 

с 

Мистецтво 1 

ас 

1 

ас 

1 

ас 

1 

ас 

1 

ас 

1 

ас 

1 

ас 

1 

ас 

1 

ас 

0,5 

ас 

0,5 

ас 

0,5 

ас 

0,5 

ас 

0,5 

ас 

0,5 

ас 

Математика 4 

2/2 

4 

2/2 

4 

2/2 

4 

2/2 

4 

2/2 

4 

2/2 

- - - - - - - -  

Алгебра - - - - - - 2 

1/1 

2 

1/1 

2 

1/1 

2 

1/1 

2 

1/1 

2 

1/1 

2 

1/1 

2 

1/1 

2 

1/1 

Геометрія - - - - - - 2 

1/1 

2 

1/1 

2 

1/1 

2 

1/1 

2 

1/1 

2 

1/1 

2 

1/1 

2 

1/1 

2 

1/1 

Природознавство 2 

1/1 

2 

1/1 

2 

1/1 

- - - - - - - - - - - - 
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Біологія - - - 2 

1/1 

2 

1/1 

2 

1/1 

1,5 

1/0,5 

1,5 

1/0,5 

1,5 

1/0,5 

2 

1/1 

2 

1/1 

2 

1/1 

2 

1/1 

2 

1/1 

2 

1/1 

Географія - - - 2 

1/1 

2 

1/1 

2 

1/1 

1,5 

1/0,5 

1,5 

1/0,5 

1,5 

1/0,5 

2 

1/1 

2 

1/1 

2 

1/1 

2 

1/1 

2 

1/1 

2 

1/1 

Фізика - - - - - - 2 

1/1 

2 

1/1 

2 

1/1 

2 

1/1 

2 

1/1 

2 

1/1 

2 

1/1 

2 

1/1 

2 

1/1 

Хімія - - - - - - 1,5 

1/0,5 

1,5 

1/0,5 

1,5 

1/0,5 

2 

1/1 

2 

1/1 

2 

1/1 

2 

1/1 

2 

1/1 

2 

1/1 

Трудове навчання 1 

а 

1 

а 

1 

а 

1 

а 

1 

а 

1 

а 

1 

а 

1 

а 

1 

а 

1 

а 

1 

а 

1 

а 

1 

а 

1 

а 

1 

а 

Інформатика 1 

а 

1 

а 

1 

а 

1 

а 

1 

а 

1 

а 

1 

а 

1 

а 

1 

а 

1 

а 

1 

а 

1 

а 

1 

а 

1 

а 

1 

а 

Основи здоров’я 1 

а 

1 

а 

1 

а 

1 

а 

1 

а 

1 

а 

0,5 

а 

0,5 

а 

0,5 

а 

0,5 

а 

0,5 

а 

0,5 

а 

0,5 

а 

0,5 

а 

0,5 

а 

Фізична культура 3 

а 

3 

а 

3 

а 

3 

а 

3 

а 

3 

а 

3 

а 

3 

а 

3 

а 

3 

а 

3 

а 

3 

а 

3 

а 

3 

а 

3 

а 

Синхронний/асинхронний режим дистанційного навчання 

для 10-11-х класів на 2020/2021 навчальний рік 

 

Навчальні  предмети 

Кількість годин на тиждень у класах 

10 А 10 Б 11 А 11 Б 11 В 

с/а с/а с/а с/а с/а 

Базові предмети 

Українська  мова  
2 

1/1 

2 

1/1 

2 

1/1 

2 

1/1 

2 

1/1 

Українська  література  
2 

1/1 

2 

1/1 

2 

1/1 

2 

1/1 

2 

1/1 

Зарубіжна література 
0,5 

а 

0,5 

а 

0,5 

а 

0,5 

а 

0,5 

а 

Російська  мова та 

література 

(інтегрований курс) 

2 

1/1 

2 

1/1 

2 

1/1 

2 

1/1 

2 

1/1 

Історія України  
2 

1/1 

2 

1/1 

2 

1/1 

2 

1/1 

2 

1/1 

Всесвітня історія 
1 

а 

1 

а 

1 

а 

1 

а 

1 

а 

Громадянська освіта 
1 

а 

1 

а 
- - - 

Математика 
3 

2/1 

3 

2/1 

4 

2/2 

4 

2/2 

4 

2/2 

Біологія і екологія 
1,5 

1/0,5 

1,5 

1/0,5 

1,5 

1/0,5 

1,5 

1/0,5 

1,5 

1/0,5 

Географія 
1,5 

1/0,5 

1,5 

1/0,5 

1 

0,5/0,5 

1 

0,5/0,5 

1 

0,5/0,5 

Фізика і астрономія 
2 

1/1 

2 

1/1 

2 

1/1 

2 

1/1 

2 

1/1 



9 

 

Хімія 
1,5 

1/0,5 

1,5 

1/0,5 

2 

1/1 

2 

1/1 

2 

1/1 

Фізична культура  
2 

а 

2 

а 

2 

а 

2 

а 

2 

а 

Захист Вітчизни 

 

1 

а 

1 

а 

1 

а 

1 

а 

1 

а 

Вибірково-обов’язкові предмети 

Інформатика  
1 

а 

1 

а 

1 

а 

1 

а 

1 

а 

Технології 
1 

а 

1 

а 

1 

а 

1 

а 

1 

а 

Профільні предмети 

Англійська мова 
5 

3/2 

5 

3/2 

5 

3/2 

5 

3/2 

5 

3/2 

Німецька мова,   

французька мова 

 

3 

2/1 

 

3 

2/1 

 

3 

2/1 

 

3 

2/1 

 

3 

2/1 

Спеціальні курси (профільні спецкурси)  

Культурознавство 

Великобританії 

1 

а 

1 

а 
- - - 

Культурознавство 

США 
- - 

1 

а 

1 

а 

1 

а 

Основи ділового 

спілкування 

1 

а 

1 

а 

1 

а 

1 

а 

1 

а 

 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 

Організація освітнього процесу під час дистанційного навчання здійснюється з 

дотриманням вимог законодавства про освіту, захист персональних даних, а також санітарних 

правил і норм (щодо формування розкладу навчальних занять, рухової активності, вправ для 

очей, безперервної тривалості навчальної діяльності з технічними засобами навчання, 

тривалості виконання завдань для самопідготовки у поза навчальний час). 

Дистанційне навчання організовується для учнів, які не мають медичних протипоказань 

до занять із комп’ютерною технікою. 

Під час складання розкладу уроків за будь-якого режиму, враховуються такі умови: 

-  забезпечення якнайбільш рівномірного навантаження на учасників освітнього процесу; 

- забезпечення гнучкості графіка навантаження, розміщення уроків з урахуванням базових 

вимог. 

ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ 

 Оцінювання результатів дистанційного навчання учнів передбачає, що: 

- оцінювання здійснюється за системою, визначеною законодавством та відповідно до 

критеріїв МОН України;  

- учні, які здобувають освіту за дистанційною формою, обов’язково проходять формувальне, 

поточне, підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання. 

 

 

6. ВИХОВНА РОБОТА З УСІМА УЧАСНИКАМИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ПІД 

ЧАС КАРАНТИНУ ТА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 
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В умовах переходу навчального закладу на дистанційну освіту виховна робота з дітьми та 

учнівською молоддю переводиться в онлайн-режим. Під час корегування плану виховної 

роботи гімназії враховуються  такі умови: 

- залучення  якомога  більшої дитячої   аудиторії до участі в загальношкільних 

заходах; 

- доступність та гнучкість графіка проведення заходів у зручний час (прямі ефіри, 

семінари, конференції тощо); 

- залучення батьків до участі в заходах та загальношкільних акціях; 

- надання необхідної інформації щодо організації заходів. 

 

Заступник директора  з виховної 

роботи 

Класні керівники Педагог-організатор 

1.Здійснює перевірку роботи 

класних керівників , педагога-

організатора, соціально-

психологічної служби,   керівників 

гуртків та інших працівників 

згідно з  посадовими  обов’язками. 

 2.Вносить корективи до плану 

виховної роботи гімназії, адаптує 

його до виховної роботи в режимі 

дистанційного навчання та 

виховання. 

3.Надає методичну допомогу щодо 

вибору форм співпраці та 

спілкування класного керівника з 

учнями та батьками. 

4.Контролює виконання плану 

виховної роботи гімназії. 

5.Спілкується з усіма учасниками 

освітнього процесу електронною 

поштою та за допомогою додатків 

(група Viber, Віртуальна 

вчительська у мережі Facebook, 

Інстаграм , група «Адміністрація» 

у Viber, канал Telegram).  

  6. Проводить онлайн-наради з 

класними керівниками та іншими 

педагогічними працівниками. 

7. Корегує роботу педагога-

організатора щодо проведення  

онлайн-конкурсів, онлайн-

виставок, флеш-мобів, челенджів, 

проектів. 

8. Контролює , корегує, оновлює 

1.Співпрацює з усіма учасниками 

освітнього процесу: учні, учителі-

предметники, батьки. 

2.Планує  графік виховної  роботи 

з учнями класу. 

3.Корегує  план виховної роботи 

для роботи в режимі 

дистанційного навчання та 

виховання. 

4.Обговорює  форми співпраці з 

учнями класу та їх батьками йінші 

організаційні питання. 

5.Скоординовує  спілкування  всіх 

у зручному форматі.  

6.Домовляється з батьками учнів 

про конструктивний зворотний 

зв'язок для уникнення 

непорозумінь. 

7.Розробляє алгоритм дій на період 

карантину.  

8.Щотижня  проводить з учнями 

годину спілкування для 

обговорення нагальних питань, 

взаємопідтримки; обирає  зручний 

для всіх час. 

9.Складає  графік онлайн-

зустрічей  з учнями класу  та їх 

батьками для надання 

індивідуальних консультацій. Під 

час консультацій допомагає учням 

та їх батькам вирішувати питання 

навчального та виховного 

1.Проводить індивідуальні  та 

групові консультації з лідерами 

учнівського самоврядування 

(Telegram). 

2. Проводить онлайн-наради з 

лідерами учнівського 

самоврядування (Instagram  

прямий ефір). 

3.Публікує пости до календарних 

свят на офіційних сторінках в 

Instagram, Facebook та Telegram-

каналі. 

4.Публікує пости –новини 

учнівського самоврядування та 

загальношкільні на офіційніх 

сторінках у соціальних мережах. 

5. Проводить заочні (онлайн) 

конкурси - загальношкільні, 

районні, міські. 

6.Проводить онлайн-опитування 

щодо питань покращення роботи 

самоврядування, обробляє та 

публікує результати. 

7.Готує та запускає онлайн-

челенжі в соціальних мережах.  

8.Публікує творчі роботи 

учасників конкурсів та 

переможців. 

9. Співпрацює з учителями-

предметниками, бібліотекарем 

щодо розміщення інформації про 

конкурси та олімпіади, публікації 

імен переможців конкурсів та 
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інформацію на сайті  стосовно 

проведення виховних заходів у 

гімназії, анонсів майбутніх 

заходів, конкурсів, онлайн-

зустрічей, акцій, семінарів для 

лідерів учнівського 

самоврядування та інших учнів 

гімназії. 

9. Постійно співпрацює з класними 

керівниками, педагогом-

організатором, психологом, 

соціальним педагогом щодо 

проведення просвітницької роботи 

з батьками та учнями з різних 

нагальних питань. 

10. Контролює роботу соціально-

психологічної служби щодо  

роботи з дітьми пільгових 

категорій. 

11. Здійснює збір  та узагальнення 

необхідної інформації для класних 

керівників, учителів-предметників, 

учнів, та батьків . 

  12.Забезпечує систематичне 

викладання: 

- просвітницької інформації для 

батьків у соціальних мережах та 

інших групах  щодо розвитку  й 

виховання дитини , 

 -корисних порад щодо режиму 

дня дитини, організації робочого 

місця, організації періоду часу, 

необхідного для виконання 

домашніх завдань, змістовного 

спільного дозвілля . 

 - інформації щодо організації 

освітнього процесу, загальних 

оголошень. 

   

характеру. 

10.Створює  групу або спільноту в 

зручному месенджері. 

11.Проводить виховну роботу з 

учнями згідно з календарним 

плануванням.  

12.Мотивує, заохочує учнів щодо 

участі в онлайн-конкурсах, 

заходах, семінарах, онлайн-

зустрічах, прямих ефірах, які 

проводяться в гімназії під час  

навчання в дистанційній формі. 

13.Володіє інформацією щодо 

реальних технічних можливостей 

кожної родини свого класу. 

14. Створює  відеоінструкції, які 

можна буде використовувати 

декілька разів для вирішення 

нагальних питань у разі 

відсутності зв’язку з класним  

керівником. 

15. Проводить  роботу щодо 

збереження дружніх стосунків у 

класі. 

16. Систематично викладає: 

- просвітницьку інформацію для 

батьків у соціальних мережах та 

інших групах класу щодо розвитку  

й виховання дитини ; 

 -корисні поради щодо режиму дня 

дитини, організації робочого 

місця, організації періоду часу, 

необхідного для виконання 

домашніх завдань, змістовного 

спільного дозвілля. 

 17.Систематично розміщує 

інформацію щодо організації 

освітнього процесу, публікує 

загальні оголошення. 

18. Організовує  онлайн-

консультації  для батьків та учнів  

з шкільним психологом.    

олімпіад. 

10.Анонсує шкільні події, 

конкурси, акції. 
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 Психолог Соціальний педагог Керівник гуртка 

Напрями роботи соціально-

психологічної служби гімназії 

(дистанційно) 

1) Проводить індивідуальні 

консультації з учнями за запитом 

(питання шкільного життя, 

дружби, дитячо-батьківських 

відносин, спілкування з 

однолітками, перше кохання, 

тривожність, подолання стресу 

тощо) через Viber, Instagram, 

Telegram, Skype, Messenger, 

Facebook у текстовому, аудіо- та 

відеоформаті; 

2) Проводить індивідуальні 

консультації з батьками за запитом 

(питання адаптації, навчальної 

успішності, дитячо-батьківських 

відносин, професійного 

самовизначення дитини, 

спілкування дитини з однолітками, 

мотивації до навчання тощо) через 

Viber, Instagram, Telegram, Skype, 

Messenger, Facebook, Zoom у 

текстовому, аудіо- та 

відеоформаті; 

3) Проводить індивідуальні 

консультації з учителями за 

запитом (питання професійного 

вигорання, техніки зниження 

напруження, пошук ресурсів, 

групова динаміка учнів, прийоми 

перцептивного спілкування, 

мотивація до професійного 

розвитку, побудова ефективних 

відносин з учнями та батьками 

тощо) через Viber, Instagram, 

Telegram, Skype, Messenger, 

Facebook, Zoom у текстовому, 

аудіо- та відеоформаті; 

4) Займається психологічною 

 просвітою: 

 розробка та розміщення на сайті 

гімназії пам’яток, рекомендацій 

різної психологічної тематики 

(виховання, психологічна 

Долучається до годин спілкування 

класних керівників  з учнями класу 

, які проводяться щотижня  для 

обговорення нагальних питань, 

взаємопідтримки . 

Проводить роботу щодо просвіти 

та профілактики : 

розміщення інформації на веб-

сайті гімназії, в чатах, в онлайн-

групах 

педагогів/батьків/здобувачів 

освіти, у Viber та ін. Орієнтовна 

тематика:  

«Вплив зайнятості на зниження 

рівня тривоги й поліпшення 

емоційного стану», 

 «Як не піддатися загальній 

паніці»,  

«Вплив засобів масової інформації 

на психіку дітей»,  

«Поради щодо зберігання 

спокою», ведення Telegram -

каналу психологічної служби 

«Insight» із постами щодо 

емоційного інтелекту, підтримки, 

пошуку ресурсів, рефлексії, технік 

релаксації, психічного здоров’я. 

Проводить індивідуальні 

консультації, групові консультації  

за запитом (в онлайн-режимі, 

Skype-режимі, телефонному 

режимі та ін.). 

 Орієнтовна тематика: «Яким 

чином оптимізувати соціальну 

ізоляцію?», «Поради батькам і 

дітям під час карантину щодо 

сімейного спілкування» та ін.;  

Проводить таку організаційно-

підготовчу роботу, як: 

-підготовка до проведення заходів, 

 -оформлення робочої 

документації, 

 -складання індивідуального плану 

самоосвіти, обробка та 

узагальнення результатів 

досліджень (якщо такі залишилися 

невиконаними), 

 -розробка тренінгів, семінарів, 

1.Опрацьовує методичні 

рекомендації МОН щодо 

використання технологій 

дистанційного навчання в 

умовах карантину. 

 

2.Виконує  програму занять 

гуртка.  

  

3.Планує графік  та 

індивідуальний план роботи. 

 

4.Визначає базові інструменти та 

платформу. 

 

5. Виробляє чіткий алгоритм дій. 

 

6.Складає графік онлайн-занять з 

учнями. 

 

7. Створює групу або спільноту з 

учнями в зручному месенджері 

та повідомляє про дату і час 

занять. 

 

8. Перед початком занять 

проводить  онлайн-консультацію  

з учнями та батьками  та 

обговорює  організаційні 

питання. 

 

9. Залучає учнів  до заняття за 

розкладом. 

 

10. Визначає час початку 

кожного заняття. 
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підтримка, спілкування)для 

батьків, учнів, учителів.  

ведення Telegram-каналу 

психологічної служби «Insight» з 

постами щодо емоційного 

інтелекту, підтримки, пошуку 

ресурсів, рефлексії, технік 

релаксації, психічного здоров’я. 

5) Проводить діагностику та 

опитування учасників освітнього 

процесу з використанням Google-

форм та онлайн-тестів: адаптація 

1, 5, 10 класів, самооцінка 

психічних станів Айзенка, 

опитування щодо булінгу, 

профорієнтаційні тести тощо. 

програм, занять та матеріалів до їх 

проведення, 

 -впорядкування документації та 

оформлення методичних 

рекомендацій,  

-створення або оновлення 

інтернет-сторінок, сайту, 

портфоліо, 

 -ознайомлення із сучасною 

методичною літературою 

психолого-педагогічної тематики 

та ін.);  

– зв’язки з громадськістю 

(частково за допомогою доступних 

засобів зв’язку та 

телекомунікацій).  

  

 

 

11.Надає учням  чіткі інструкції. 

 

12. Веде документацію та 

заповнює електронний журнал. 

 

 

Батьки  Учні  

1. Батьки створюють  безпечні  умови навчання, виховання і розвитку 

дитини, яка здобуває освіту за дистанційною  формою. 

2. Знайомляться з розкладом онлайн-уроків дитини в батьківській групі 

Viber. 

3.Сприяють   виконанню дитиною завдань та досягненню передбачених 

результатів. 

4.Проводять з дітьми  бесіди щодо дотримання дисципліни  та 

концентрації  уваги  під час проведення дистанційних занять . 

5. Допомагають дітям встановити чіткий розпорядок дня з можливою 

варіативністю наповнення часу. відведеного на заняття та відпочинок, 

їжу, домашні ігри, особисту гігієну, спілкування  та піклування  про  

домашніх улюбленців,  допомогу родині  в домашніх справах тощо. 

6.Допомагають дитині скласти план виконання завдань з різних 

предметів з урахуванням того, який режим взаємодії вибере школа - 

синхронний або асинхронний. 

7. Здійснюють контроль за відвідуванням  дитиною онлайн-уроків . 

8.Допомагають учню навчитися виконувати інструкції щодо підготовки 

до онлайн-занять. 

9. Контролюють дитину щодо виконання   нею режиму дня  для 

запобігання перевтомі. 

10.Постійно підтримують  зв'язок з класним керівником, учителями- 

предметниками, адміністрацією гімназії для вирішення нагальних 

1.Опрацьовують навчальні 

матеріали  для оволодіння 

відповідними компетентностями 

та досягненнями, передбаченими 

освітньою програмою щодо  

результатів навчання. 

2. Ознайомлюються  з розкладом 

онлайн-занять у власній групі 

класу та завжди присутні  на всіх  

заняттях. 

3. Використовують  для підписів 

власне прізвище та ім’я. 

4. Виконують  інструкцію щодо 

долучення до онлайн-уроків. 

5.  Під час навчання 

дотримуються  принципу 

академічної доброчесності. 

6. Вчасно виконують  завдання 

вчителів . 

7. Вчасно  долучаються до занять 

з учителем за розкладом, до 

годин спілкування з класним 

керівником . 

8.Дотримуються дисципліни під 
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питань.  

11.Беруть участь в онлайн-консультаціях, які проводить класний 

керівник, учителі- предметники, соціально-психологічна служба 

гімназії. 

12. У разі необхідності звертаються  з питаннями через шкільний  

телефон  довіри в робочий час. Адміністрація гімназії  відповість вам  

протягом години. 

13. У разі необхідності звертаються  до працівників психологічної 

служби закладу освіти в телефонному режимі, через електронну пошту. 

14. Постійно слідкують  за надходженням нової інформації від  

адміністрації гімназії, класного керівника ,представників соціально-

психологічної служби на сайті , у власних Viber-спільнотах класів та 

інших месенджерах. 

15. Піклуються  про  здоров’я дитини, контролюючи її час , який вона 

проводить біля комп’ютера під час онлайн-занять та дозвілля.  

16. Долучаються  разом з дітьми до участі в онлайн-конкурсах, акціях, 

флеш-мобах, челенджах, проектах тощо. 

17. Для учнів, які не можуть  взяти участь у синхронному  режимі 

взаємодії з поважних причин (стан здоров’я, відсутність доступу до 

мережі Інтернет або технічних засобів навчання, зокрема діти із сімей, 

які  перебувають у складних життєвих обставинах, багатодітних, 

малозабезпечених сімей тощо),спільно із  закладом  освіти 

забезпечують  використання інших засобів комунікації, доступних для 

учнів(телефонний зв'язок, поштовий зв'язок тощо). 

18.Батьки сприяють виконанню дитиною освітньої програми , 

навчальних програм з окремих предметів (інтегрованих курсів)  і 

досягненню передбачених ними результатів навчання, реалізації 

індивідуальної освітньої траєкторії. 

19.Дбають про фізичне та психічне здоров’я дітей. 

20. Формують у них навички здорового способу життя. 

21. Сприяють дотриманню учнями академічної доброчесності. 

 22. Під час дистанційного навчання учні та їх батьки, а також  діти з 

особливими  освітніми потребами,   у яких  є необхідність    у 

додаткових психолого-педагогічних і корекційно- розвивальних 

заняттях ,   звертаються  до шкільного психолога та соціального 

педагога,  класного керівника, заступника директора з навчально-

виховної роботи для організації таких занять та спілкування. 

23. У разі наявності в учня медичних протипоказань  до занять із 

комп’ютерною технікою для організації  освітнього процесу під час 

карантину можуть використовуватись інші засоби  взаємодії учасників 

освітнього процесу, визначені закладом освіти за погодженням з 

повнолітнім учнем  та  батьками дитини. 

час занять. Не відволікаються на 

інші речі впродовж відведеного 

на заняття часу.  

9.Під час участі в онлайн-

годинах спілкування з 

учителями, класними 

керівниками, однокласниками 

дотримуються ввічливого 

ставлення до всіх учасників 

освітнього процесу, поводяться  

толерантно, спілкуються 

коректно. 

10.Беруть активну участь у 

виховних заходах, заочних 

онлайн-конкурсах, у 

загальношкільних акціях; 

-готують творчі роботи для 

участі в конкурсах різних рівнів,   

-приєднуються до онлайн-

зустрічей,  

-мають можливість приєднатися 

до семінарів для лідерів 

учнівського самоврядування 

гімназії.  

11. Піклуються  про своє 

здоров’я, здійснюють  

самоконтроль щодо часу, 

проведеного біля комп’ютеру на 

заняттях та у вільний час.  
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24. У разі, якщо під час дистанційного навчання батьки не виконують 

свої обов’язки щодо забезпечення здобуття дитиною освіти , зокрема не 

забезпечують  участь дитини  в освітньому  процесі протягом 10  

робочих днів підряд з невідомих причин , заклад освіти інформує про це 

відповідну службу у справах дітей.  

 

7. ЗАСОБИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

Провівши порівняльну роботу різних  інструментів, врахувавши зрозумілість 

інтерфейсу як для вчительства, так і для учнівства, перевагу гімназія надала таким ресурсам, 

що мають інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Водночас враховано можливі особливі потреби 

учнів та засади універсальної доступності програмних засобів. В умовах, коли навчання 

відбувається за допомогою персональних пристроїв, зважили також на розмаїття цих 

пристроїв та обрали ресурси, які максимально підходять для різних платформ (персональні 

комп’ютери, планшети, мобільні пристрої Apple, Android тощо). Тому гімназія зупинила свій 

вибір на наступних платформах: 

7.1. Платформа Google Classroom – для проведення тестування, контролю, 

систематизації, оцінюваня діяльності, перегляду результатів виконання вправ, застосуваня 

різних форм оцінювання, коментування й організація ефективного спілкування з учнями в 

режимі реального часу. 

7.2. Платформа Zoom – для проведення онлайн-уроків у реальному часі з можливістю 

демонстрації учням інтерактивної вбудованої дошки. 

Простір для організації дистанційного навчання забезпечуватиме такі функції: 

- проведення онлайн-уроків; 

- доступ до різноманітних електронних навчальних матеріалів; 

- отримання робіт учнів (тести чи виконані практичні завдання в зошитах); 

- оцінювання та зворотний зв’язок щодо виконаних робіт; 

- можливість поставити питання та отримати відповідь поза межами онлайн-уроку. 

7.3. Технології дистанційного навчання: 

- кейс-технологія – заснована на використанні наборів (кейсів) текстових, аудіо-

візуальних та мультимедійних навчально-методичних матеріалів та їх розсиланні для 

самостійного вивчення та організацією регулярних консультацій з викладачами (тьюторами) 

традиційним або дистанційним способом; 

- ТВ-технологія – базується на використанні систем телебачення для доставки 

навчально-методичних матеріалів та організації регулярних консультацій з викладачами 

(тьюторами); 

- інтернет-мережева технологія – базується на використанні мереж інтернет та 

телекомунікацій для забезпечення навчально-методичними матеріалами та інтерактивної 

взаємодії між суб’єктами навчання; 

- змішана технологія  

 

8. ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

8.1. Відеоуроки: 

- канал Міністерства освіти України https://www.youtube.com/c/MONUKRAINE,  

- курси платформ Prometheus https://prometheus.org.ua/,  

- EdEra https://www.ed-era.com/ та інші джерела. 

8.2. Онлайн-дошки: https://jamboard.google.com/ та https://miro.com/app/ 

https://www.youtube.com/c/MONUKRAINE
https://prometheus.org.ua/
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8.3. Онлайн-тести, які можна створювати в Google-формах, а також на спеціалізованих 

платформах (https://www.classtime.com/uk/) 

8.4. Практика та інструменти формувального оцінювання. Різноманітні інтерактивні 

вправи на основі флеш-карток: https://www.studystack.com/ та https://quizlet.com/  

8.5. Інтерактивні сервіси миттєвого опитування: 

https://kahoot.com/, https://www.mentimeter.com/, https://www.polleverywhere.com/ 

8.6. Цифрова творчість учнів: 

Існують спеціалізовані платформи обміну відеороликами, на яких учні можуть 

завантажувати свої відеовідповіді, коментувати їх, дискутувати (наприклад 

https://info.flipgrid.com/) 

Окрім відеороликів, об’єктами цифрової творчості учнів можуть бути: 

- карти понять (https://www.mindmeister.com/); 

- комікси (https://www.storyboardthat.com/); 

- блоги (https://www.blogger.com/); 

- програми (https://scratch.mit.edu/); 

- інфографіка (https://www.canva.com/); 

- анотовані зображення (https://www.thinglink.com/); 

- флеш-картки, власні тести тощо. 

Цікавим може бути завдання створити уявну сторінку в соціальній мережі для 

персонажа книги (так званий фейкбук https://www.classtools.net/FB/home-page) або переказати 

сюжет історії, використовуючи емотикони. 

 

9. ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ 

ПОТРЕБАМИ 

Дистанційне навчання осіб із особливими освітніми потребами здійснюється з 

урахуванням індивідуальної програми розвитку. 

Дистанційне навчання осіб із особливими освітніми потребами може передбачати 

залучення допоміжних технологій дистанційного навчання (озвучування даних з екрану, 

голосове введення тексту, субтитри, клавіатури зі спеціальними можливостями тощо) з 

урахуванням індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів таких осіб. 

Освітній процес під час дистанційного навчання осіб із особливими освітніми 

потребами забезпечується за участі асистента вчителя. 

Діяльність дитини з особливими освітніми потребами оцінюється не лише з позиції 

набутих знань, а насамперед — з позиції прогресивного розвитку. 

Для успішної реалізації дистанційного навчання надзвичайно важливими є: 

- залучення батьків до консультування щодо особливостей організації процесу дистанційного 

навчання;  

- повторення та актуалізація раніше вивченого матеріалу;  

- урахування індивідуальної працездатності дитини відповідно до стану її здоров’я;  

- моніторинг динаміки втомлюваності;  

- дотримання режиму дня, заснованого на наукових рекомендаціях;  

- спокій, упевненість і позитивні емоції педагогів та батьків. 

Відповідно до індивідуальних особливостей освітньої діяльності для кожного 

учня/учениці з особливими освітніми потребами, який/яка навчається в інклюзивному класі, у 

порядку, визначеному законодавством, буде складено індивідуальну програму розвитку та  

індивідуальний навчальний план (у разі потреби). 

 

https://quizlet.com/
https://www.mentimeter.com/
https://www.polleverywhere.com/
https://www.thinglink.com/
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10. ОБЛІК РОБОЧОГО ЧАСУ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ 

Облік робочого часу та оплата праці педагогів, які організовують дистанційне 

навчання, здійснюється відповідно до законодавства у сфері загальної середньої освіти. 

Організація освітнього процесу під час дистанційного навчання здійснюється в межах 

робочого часу педагогічних працівників, який визначається відповідно до Закону України 

«Про повну загальну середню освіту». 

Директор гімназії забезпечує організацію освітнього процесу під час дистанційного 

навчання та здійснення контролю за виконанням освітніх програм. Спосіб організації такого 

контролю схвалюється педагогічною радою гімназії. 

У разі потреби адміністрація гімназії забезпечує організаційну та методичну підтримку 

педагогів для реалізації дистанційного навчання. 

 

11. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

Педагогічні працівники, які організовують дистанційне навчання, мають підвищувати 

свою кваліфікацію щодо використання інформаційно-комунікативних технологій в освітньому 

процесі шляхом формальної (за типовою програмою підвищення кваліфікації), неформальної 

або інформальної освіти в порядку, визначеному законодавством. 

 

 12. ПОВЕРНЕННЯ ДО ОЧНОГО НАВЧАННЯ 

Після завершення карантину проводиться діагностика та аналіз опанування учнями 

матеріалу, пропонованого під час дистанційного навчання. Зважаючи на те, що учні вивчають 

багато предметів, на цей процес треба запланувати достатньо часу для уникнення 

перевантаження та зайвого емоційного напруження.  

Для забезпечення виконання освітніх програм закладу в разі потреби буде: 

- розроблено індивідуальні навчальні плани; 

- відведено час на додаткові консультації; 

- скориговано календарні плани наступних періодів для збалансованого включення матеріалу, 

який змушено пропустили за час карантину; 

- якщо діагностовано, що учні перебувають на різних етапах опанування матеріалу, для 

подальшого забезпечення ефективного освітнього процесу буде застосовано методику 

змішаного навчання. 

Найбільш імовірно, що та чи інша форма змішаного навчання буде застосовуватись і 

надалі, тож гімназія продовжить роботу над подальшим докладним дослідженням можливих 

технологічних рішень для забезпечення безперервного навчального процесу, планується 

підвищення кваліфікації в умовах дистанційного навчання для вчителів. 

 


