
НОВОГУЙВИНСЬКА ГІМНАЗІЯ 

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
НАКАЗ 

 

«02» березня 2021 року            смт Новогуйвинське                           № ___                                      

 

Про організацію освітнього процесу 

з використанням технологій 

дистанційного навчання 

на період карантинних обмежень 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від                                         

09 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», в редакції постанови Кабінету Міністрів 

України від 17 лютого 2021 року №104, Положення про дистанційну форму 

здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 08 вересня 2020 року №1115, наказу 

Міністерства охорони здоров’я №2205 від 25 вересня 2020 року «Про 

затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої 

освіти», наказу по відділу освіти Новогуйвинської селищної ради 

Житомирського району Житомирської області «Про посилення карантинних 

обмежень в закладах освіти Новогуйвинської селищної ради» від 01.03.2021 

року №32, листа Міністерства освіти і науки України №1/9-90 від 22 лютого 

2021 року, протоколу №8 позачергового засідання Державної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 01 березня 

2021 року, протоколу №6 позачергового засідання обласної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 01 березня 

2021 року та з метою якісної організації освітнього процесу під час 

освітнього процесу за допомогою технологій дистанційного навчання на 

період карантинних обмежень 

НАКАЗУЮ: 

1. Організувати здобуття освіти учнями 5-11 класів з використанням 

технологій дистанційного навчання для забезпечення освітнього процесу під 

час карантинних обмежень з 03 березня 2021 року  

2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Любченко В.В. 

забезпечувати організаційну та методичну підтримку педагогічних 

працівників гімназії для реалізації дистанційного навчання. 

3. Регулярну та змістовну взаємодію учасників освітнього процесу з 

використанням технологій дистанційного навчання здійснювати в 

синхронному та асинхронному режимах: 



- проведення уроків в асинхронному режимі – розміщення завдань 

на веб-ресурсі Google workspace for education (Google Classroom) для 5-11 

класів, месенджерах Viber, Telegram, особистих сайтах педагогічних 

працівників.  

- проведення уроків у синхронному режимі – додаток для проведення 

онлайн-занять Zoom або Google Meet 

4. Дозволити з 03 березня 2021 року виконувати роботу дистанційно 

вдома наступним працівникам:  

1. Ашихміній А.В. 

2. Бикову П.В. 

3. Білій О.В. 

4. Гаврилюк І.В. 

5. Гаджисултановій П.М. 

6. Гвоздевій В.О. 

7. Гичко О.В. 

8. Гринюк А.А. 

9. Дем’янчук І.М. 

10. Джигирей Т.В. 

11. Домалевській О.М. 

12. Дубницькій М.Т. 

13. Ємець Т.О. 

14. Ілінській Г.В. 

15. Катуніній С.М. 

16. Ковальчук С.В. 

17. Коротун Д.О. 

18. Кравчуку Р.О. 

19. Лук’янчук А.О. 

20. Мельник А.В. 

21. Мінчук Г.З. 

22. Непомнящій І.І. 

23. Піскорській К.М. 

24. Поліщуку П.А. 

25. Романчук Р.В. 

26. Семеній М.О. 

27. Сидорук Т.В.. 

28. Сіроткіній С.В. 

29. Слінчук В.І. 

30. Стаховській С.П. 

31. Тарасевич Н.В. 

32. Тарасюк Д.Г. 

33. Тарасюк О.В. 

34. Тильній Я.В. 

35. Ткачук О.М. 

36. Трач С.А. 

37. Хоровій Л.І. 

38. Чемодановій В.М. 

39. Чернобай В.А. 

40. Шевчук В.А. 

41. Шпаківській В.С. 

42. Яблонській Ю.А. 

43. Ярошенко О.Ф. 

 

5. Педагогічним працівникам: 

5.1. які не мають засобів навчання для дистанційного навчання вдома та 

проживають у кроковій доступності до закладу освіти, дозволити проводити 

уроки дистанційно з використанням гімназійної комп’ютерної техніки; 

5.2. дотримуватися ст.10 Закону України «Про повну загальну середню 

освіту», що визначає тривалість навчальних занять для учнів  не може 

перевищувати 35 хвилин (для першого року навчання), 40 хвилин (для 2–4-го 

років навчання) та 45 хвилин (для 5–11-го років навчання); 

5.3. при використанні технічних засобів навчання (планшет, 

комп’ютер, смартфон інші гаджети) дотримуватися Санітарного 

регламенту для закладів загальної середньої освіти, який встановлює 

безперервну роботу з технічними засобами навчання під час уроку: для учнів 

1 класу – не більше 10 хвилин; для учнів 2-4 класів – не більше 15 хвилин; 



для учнів 5-7 класів – не більше 20 хвилин; для учнів 8-9 класів – 20-25 

хвилин; для учнів 10-11 (12) класів на 1-й годині занять – до 30 хвилин, на 2-

й годині занять – 20 хвилин;  

5.4. спланувати проведення занять в синхронному режимі в обсязі не 

менше 30% навчального часу; 

5.5. під час проведення заняття в синхронному режимі чергувати види 

навчальної діяльності, дотримуватися виконання вправ для очей та постави; 

5.6. враховувати тривалість виконання завдань для самопідготовки у 

позанавчальний час (домашнє завдання); 

5.7. дотримуватися вимог щодо захисту персональних даних учасників 

освітнього процесу в електронному освітньому середовищі; 

5.8.підвищувати свою кваліфікацію щодо використання інформаційно-

комунікативних (цифрових) технологій в освітньому процесі; 

5.9.дотримуватися принципів академічної доброчесності; 

5.10. оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти здійснювати 

відповідно до критеріїв оцінювання визначених законодавством; 

5.11.результати оцінювання та проведення уроків (незалежно від режиму 

проведення) фіксувати у класних журналах з датуванням відповідно до 

календарно-тематичного планування та розкладу, після завершення терміну 

карантинних обмежень; 

5.12. у графі «Зміст уроку» зазначати режим проведення (синхронний, 

асинхронний) кожного уроку; 

5.13. відмітку про відсутність здобувача освіти у класному журналі 

робити лише під час проведення навчального заняття в синхронному режимі; 

5.14. здійснювати якісний та своєчасний зворотній зв'язок із 

здобувачами освіти, їхніми батьками (у разі потреби) та класним керівником; 

5.15. щотижня надавати заступнику директора з навчально-виховної 

роботи Любченко В.В. звіт (в електронному варіанті) про виконану роботу 

під час дистанційного навчання та індивідуальний план роботи; 

5.16. забезпечити повне виконання вимог Положення про дистанційну 

форму здобуття повної загальної середньої освіти затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 08.09.2020р. №1115 «Про деякі 

питання організації дистанційного навчання»; 

6. Класоводам та класним керівникам 5-11 класів: 

6.1. проводити роз’яснювальну роботу із здобувачами освіти про 

обов’язковість навчання з використанням технологій дистанційного навчання 

і виконання запропонованих завдань з метою опанування навчальних 

програм рівня відповідних державних стандартів; 

6.2. тримати зв'язок з батьками та учнями які здобувають освіту за 

індивідуальною формою навчання (педагогічний патронаж); 

6.3. для здобувачів освіти які мають медичні протипоказання до 

занять із комп’ютерною технікою (на підставі медичного висновку), 

погодити з одним із батьків, форми взаємодії педагогічних працівників з 

учнем та засоби навчання, що можуть використовуватися; 



6.4. здійснювати зворотній зв’язок та конструктивну комунікацію між 

усіма учасниками освітнього процесу в телефонному, онлайн-режимі та за 

допомогою месенджерів; 

6.5. сприяти використанню інших засобів комунікації доступних для 

учнів (телефонний, поштовий зв'язок тощо), які не можуть взяти участь у 

синхронному режимі взаємодії з поважних причин (стан здоров’я, відсутність 

доступу до мережі Інтернет або технічних засобів навчання), передбачити 

додаткові консультації, після повернення до очного навчання; 

6.6. проводити просвітницьку роботу з учнями та їхніми батьками щодо 

заходів для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19, 

індивідуального захисту та особистої гігієни; 

7. Навчання осіб з особливими освітніми потребами: 
7.1. здійснювати з урахуванням індивідуальної програми розвитку, 

індивідуальних потреб, можливостей та здібностей таких осіб; 

7.2. додаткові психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові 

заняття проводити з використанням технологій дистанційного навчання за 

погодженням з батьками. 

8. Асистентам вчителів Барановій О.І. (8-А клас), Гичко О.В. (7-Б 

клас) та Тильній Я.В. (8-А клас): 

8.1. здійснювати супровід здобувачів освіти з особливими освітніми 

потребами дистанційно, відповідно визначених годин робочого часу; 

8.2. допомагати та надавати консультації батькам учнів з особливими 

освітніми потребами, здійснити відповідні налаштування для роботи у zoom 

або google classroom. 

9. Корекційним педагогам щотижня надавати розклад проведення 

психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових занять з учнями з 

особливими освітніми потребами заступнику директора з навчально-виховної 

роботи Любченко В.В.  

10. Практичному психологу гімназії Сидорук Т.В. здійснювати 

психологічну підтримку учасників освітнього процесу під час організації 

навчання за допомогою технологій дистанційного навчання. 

11. Медичній сестрі гімназії Ясюк М.В. проводити інформаційну 

роз’яснювальну роботу щодо заходів запобігання поширення хвороби, 

проявів хвороби та дій у випадку захворювання, розмістити відповідну 

інформацію на вебсайті гімназії. 

12. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Директор гімназії ___________ Людмила МОЗГОВИХ



 


