


Основні засади освіти онлайн 

Структурованість та 
єдність графіку 3-х 
сторін освітнього 

процесу 
Доступність 

для всіх 
учасників 

Збереження 
відповідності програмі 

Оптимізація 
процесу та 

навантаження  
Об’єктивність при 

семестровому 
контролю 



• Закон України «Про освіту» 
• Закону України «Про повну загальну середню освіту»  
• Лист Міністерства освіти і науки  №1/9-154  від 11 березня 2020р. 
• Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про 

запобігання поширенню на території України коронавірусу СОVID-19»  
• Розпорядження КМДА “Про призупинення освітнього процесу у закладах 

дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної, 
вищої освіти усіх типів та форм власності” № 427 від 11.03.2020 

• Наказ Департаменту освіти і науки “Про призупинення освітнього процесу у 
закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-
технічної) освіти усіх типів та форм власності, вищої освіти I-II рівнів акредитації та 
Київському університеті імені Бориса Грінченка” № 56 від 11.03.2020 

• Лист Департаменту освіти і науки №063-1540 від 11.03.2020 щодо організації 
навчання учнів під час призупинення освітнього процесу у закладах загальної 
середньої освіти Києва 

• Протокол засідання Постійної комісії з питань техногенно екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій «Про додаткові заходи запобігання поширенню нової 
коронавірусної інфекції (COVID 19)» 

• Кодекс Законів України про працю 
• Лист МОН № 1/9-173 "Щодо організації освітнього процесу в закладах загальної 

середньої освіти під час карантину« 
• Лист МОН № 1/9-182 від 31.03.20 року «Щодо завершення навчального року 2019-

2020 та вступу до 1-11-х класів» 

Нормативно-правова база організації дистанційної 
освіти на період карантину березень-червень 2020 року 



 



• забезпечити виконання освітніх програм, зокрема через організацію 
дистанційного навчання та у виняткових випадках ущільнити графік 
освітнього процесу; 

• забезпечити виконання працівниками закладів освіти іншої 
роботи (організаційно-педагогічної, методичної, наукової тощо); 

• запровадити гнучкий (дистанційний) режим роботи працівників 
відповідно до Методичних рекомендацій щодо встановлення гнучкого 
режиму робочого часу (наказ Міністерства праці та соціальної 
політики України від 4 жовтня 2006 року №359); 

• обмежити скеровування учнів та працівників у поїздки по території 
України та за кордон; 

• не проводити екскурсійні поїздки; 

• припинити запрошення іноземних громадян на навчання або 
проходження стажування та прийом іноземних делегацій; 

• провести відповідними службами комплекс робіт щодо підтримання 
функціонування інженерних споруд, мереж, комунікацій, а також 
необхідного температурного режиму у закладах освіти; 

• виконання рішень тимчасових обласних протиепідемічних комісій. 

ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ПЕРІОД КАРАНТИНУ 



Структура організації дистанційного навчання адміністрацією закладу 

Аналіз та 
забезпечення 
мат.тех.бази 

Інформування,  
доступ,  
накази 

Навчання 
педагогічного 

колективу 

Налагодження 
формату зв’язку з 

учнями та батьками 

Контроль 
 проміжних 

результатів 

Перегляд програм, 
оптимізація процесу, 
метод.рекомендації 



Платформа NET School – онлайн розклад, класний журнал, фіксація 
навчальних досягнень учнів, домашні завдання, оголошення, навчальні 

матеріали тощо 



ФОРМА ФІКСАЦІЇ ТА ОБЛІКУ РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНОГО СКЛАДУ (ОФІС 365) 

Джерело: Microsoft Forms 



 
ФОТОЗВІТ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ НВК №157 

Джерело: lyceum157.kiev.ua/?page_id=4723 



 
ФОТОЗВІТ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ НВК №157 

Джерело: facebook.com/lyceum157/ 



ПОЗИТИВНІ ВІДГУКИ БАТЬКІВСЬКОЇ ГРОМАДИ 

Джерело: facebook.com, Viber INC  



ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ 10.04.2020 «ЩОДО ДАТИ ЗАВЕРШЕННЯ 
НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 2019-2020»  
ГОЛОСУВАННЯ ЗА РІШЕННЯ ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДАТИ 

Джерело: Zoom Conference 



РЕЗУЗЬТАТИ  

Джерело: Microsoft Forms, lyceum157.kiev.ua 

ЗАКІНЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ ПЕДПРАЦІВНИКИ (117 ВІДПОВІДЕЙ) 

ЗАКІНЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ БАТЬКИ  

 


