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НАКАЗ

вщЗ 1.08.2020 р. №84

«Про тимчассш змши в оргашзаци 
навчально-виховного процесу»

В зв’язку з тим, що 4 вчител1в лщею захворши на COVID-19 перед 
початком навчалыюго року, здшснювати навчально-виховний процес за 
класно-урочною формою вважаю небезпечним. За для збереження здоров’я 
та життя учшв та пращвниюв лщею

НАКАЗУЮ:

1.3апровадити для учшв 8 -1 1  клаЫв дистанщйну форму навчання 
3 01.09. 2020 по 13. 09.2020 р.
2. Вчителям-предметникам та кер1вникам гурпав навчання проводити за 
розкладом урок1в, факультатив1в, додаткових занять, гуртив, в тому чиши за 
копгги спецфонду, за розкладами дзвшшв, затверджених мною в погодженш з 
головою ПК Завальнюком С.В.
3. Уроки за рахунок платних осв1тшх послуг проводити за окремим 
розкладом по суботах.
4.Вчителям, яю навантажеш годинами факультатшив та додаткових занять, 
до 04. 09. 2020 року сформувати вщповццп групи з наповнювашстю не 
менше 8 учн1в.
5. Кер1вникам гуртюв сформувати групи з наповнювашстю не менше 15 
учшв до 04.09.20.
6. Кураторам ycix груп щдготувати класш журнали до використання в робот1 
до 14. 09. 2020 року.
7. Заступнику директора 1зюмовш А.В.:
7.1. своечасно оргашзовувати замшу ypoKie захвор1вших учител1в;
7.2. надати шдив1дуальну консультацйо кожному куратору щодо розподшу 
CTOpiHOK класного журналу для вивчення 01фемих предмет1в.



8. Заступнику директора 1шбко I.A. проводит мошторинг присутноси 
учшв на заняттях, вживати заход1в впливу в pa3i {гнорування дистанцшного 
навчалъного процесу.
9. Кураторам груп, педагогу-оргашзатору, психолопчнш служб1 лщею 
проводити виховш годин и та yci позакласш заходи у п’ятницю другого 
тижня на 7-8 уроках, використовуючи електронш засоби сшлкування.
10. Роботу з батьками учшв проводити дистанцшно з використанням 
електронних засоб1в спшкування.
11. Психолопчшй служб1 лщею:
11.1. продовжити надання шформащйно! та методично! допомоги кураторам 
у проведенш позакласних заход1в, поспйно наповнювати актуалышми 
матер1алами, розробками заход1в вщповщш теки на дистанцшнш платформ! 
лщею;
11.2. актив1зувати просвггницьку та профшактичну роботу з шформащйно! 
безпеки, запоб1гання ьабербупйнгу, будь-яких форм насильства, торивл1 
людьми; забезпечиги надання психолог1чно! допомоги у сощагпзацп учшв та 
створенш доброзичливих i толерантних стосунк1в i3 учасниками осв1тнього 
процесу, психолопчно! п1дтримки в умовах дистанщйного навчання.
12. Призначити вщповшальними :
12.1. за оргашзащю та методичне забезпечення дистанцшного навчання у 
лще! заступник1в директора Блажиевську I.A. та Медведеву М.В;
12.2. вчител!в шформатики Бондаря О.А. та Петренка С.Д. за виб1р одше! 
онлайн платформи для роботи на дистанщйному навчанш пращвншав та 
учшв з оприлюдненням й на carni лщею та техшчне, шформацшно- 
консультативне забезпечення в умовах карантину;
13. Доручити заступнику директора Медведсвш М.В.
13.1.вивчити можливост1 для отримання освгти з дистанщйного навчання 
педагопчним колективом л1цею на 6a3i ун1верситету «Житомирська 
пол1техшка»;
13.2.разом з членами НМР до 3.09. 2020 р. розробити та затвердити для 
практичного користування «Методичш рекомендащ! педагогам для 
проведения ефективного дистанц1йного навчання у лще!»(додаток 1).
14. BciM членам адмЫсграцп лщею:
14.1. постшно вести контроль за засобами оргашзацй дистанцШного 
навчання, виконанням програмового матер1алу з предмета, формами 
контролю за формуванням предметних компетентностей, реал1защю 
наскр1зних лйпй та навчальними досягненнями учшв.
14.2. з метою надання техшчно!, шформащйно! пщтримки вчигелям, 
збшьшення охоплення учшв навчанням у синхронному режим1, здшснювати 
мошторинг використання форм, шструмент1в для дистанщйного навчання;
14.3. щопонедшка проводити онлайн 3ycrpi4i для обговорення загальних 
актуальних питань та взаемогидтримки.



14.4. теля здач1 вчителями робочих програм, скласти та погодити тижневий 
графш проведения самотйних та контрольних робгг з розрахунку не бшыне 
3 на тиждень.
15. BciM педпращвникам лщею:
15.1. При календарно-тематичному плануванш користуватись Листами МОН 
№1/9-173 вщ 23.03.2020, №1/9-213 вщ 16.04.2020 р., №1/9-430 вщ
11.08.2020р.
15.2. Розробити оптимальний рейтинговий контроль 3i свого предмета та 
повщомити його учням груп до 7 09.2020 р.
15.3. Для ефективного проведения занять у pad вщнесення Житомира до так 
звано! “червоно! зони” piBHie ещдемюлоично! безпеки спрогнозувати 
отримання осв1ти педпращвниками з дистанщйного навчання.
15.4. До 3.09. опрацювати поибник автор1в А. Лотоцька та О. ПаЫчник, 
схвалений МОН “Методичва рекомендац11 по оргашзацй та проведенш 
дистанц1йного навчання у школ1».
15.5. При проведенш занять та при адмйпстративному контрол1 враховувати 
конкретш, розроблеш НМР лщею, «Методичш рекомендащ! педагогам для 
проведения ефективного дистанщйного навчання у лще?».
16. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.



Додаток 1.
До наказу № ___вщ «____ » ________2020р.

Методичш рекомендацн педагогам 
для проведения ефективного дистанцшного навчання у лщеь

Дистанцшне навчання в лще! слщ зробити посильним та результативним 
для Bcix учасншав освйнього процесу.
Для цього:
1.навчальш заняття проводити в синхронному та асинхронному режили, 
учням та вчителям працювати за попередньо укладеним та узгодженим 
розкладом,
2. шюстроваш он-лайн уроки, конференцп тощо проводити з використанням 
р1зних веб-ресурс1в та форм он-лайн комушкацш, не перевантажуючи учшв 
надм1рною кшыастю платформ та засоб1в навчання, hitko продумувати 
структуру занять, ур1зномаштнювати спшьну роботу, чергувати вида 
д1яльностей на урощ як очно!, так i заочно! робота,
3. для синхронно! взаемодй використовувати платформи, як Zoom, Microsoft 
Teams, Google Meet, Skype тощо,
4. при асинхроннш взаемодй в кожшй rpyni передбачити час на консультацй 
та повщомити графпс доступност1 вчигеля для надання допомоги в процеа 
шдивщуально! робота,
5.для асинхронно! взаемодй використовувати платформи, як Google 
Classroom, Moodle, Edmodo, Padlet тощо, на яких розмйцуються посилання на 
р1зномаштш матер!али та д1яльност1,
6. при nifl6opi метод1в навчання та визначенш тривалост1 онлайн-уроьав, 
прогнозуванн1 часу виконання завдань, у тому числ1 самост1йних, 
враховувати BiKoei ф1зичш та психолопчш особливост1 учн1в та об‘ективш 
умови, у яких проходить д и стан ц ш н е, навчання (зпдно з ЩСапП1Н 
5.5.6.009-98 неперервна робота за екраном ПК для учшв 10-11 клаов до 20-30 
хв, 8-9 клаЫв до 20-25 :хв, згцщо з ДСапПгН 5.5.2.008-С|1 та час на 
виконання домашшх завдань з ycix предмет1в для 7-9 клаЫв до 3 год; для 10- 
12 Knacie до 4 год);
7. в структур! занять не варто Bci 45 хвилин уроку використовувати для 
очно! взаемодй. Так само як i в ход1 очних занять, не варто вщводити значну 
частину часу на лекщйне повщомлення нового матер1алу, натомють варто 
ур1зноманггнювати спшьну роботу штерактивними методами, застосовуючи 
вцщов1дн1 онлайнов1 сервюи та инструмента, роботу в менпшх групах, 
чергувати вида д1яльностей.
8. робити матер1ал для лще!ст1в максимально доступним, цкавим, наочним i 
таким, що стимулюватиме до розширення знань, реал1зуючи наскр1зш лшй та 
формуючи предметш компетентное^,



9. надавати лщеютам опорш конспекти (варто скоротити, наскшьки це 
можливо, обсяг матер1алу, оптиуйзувати тематичне планування, вилучити 
несуттев1 фрагменти, комб1нувати матер1ал кшькох тем в одну, застосувавши 
блочну систему навчання).
10. використовувати схеми з загадками, штерактивш вправи, складати карти 
понять, штелект-карти, шфографшу, щкав1 презентацп, посилання на 
вщеосюжети з виконанням шдивщуальних та захистом групових проекпв, 
штелектуальних досдщжень,
11. для оргашзаци обмшу шформащоо про гощбш можливосп варто 
використати додатков1 комуншацшш канали, чати, групи, в яких учш можуть 
описувати власш знахщки, далитись посиланнями на цшав1 ресурси, а також 
враженнями вщ робота i3 ними,
12. передбачати в робот1 уроки з чйкими шструкщями, алгоритмами, 
кроками, зрозумшими для дггей та зворотн1м зв?язком з ними та батьками,
13. практикувати р!зномаштш характеристики завдань “Низький nopir, 
висока стеля, широю стши”, як1 найкраще п^дходять для дистанщйного 
навчання, працювати з кожним учнем над формувальним ощнюванням,
14. не перевантажувати учшв формами контролю, передбачати тематичне, 
семестрове ощнювання,
15.кожне заняття пов’язувати з реалышм життям, формувати ум1ння, 

навички, як1 необхщш для ix життя та п1дтримки внутрйпньо! мотиващ! до 
навчання.
16.вважати за потр1бним на онлайновому зан я т  не стшьки викладати 
матер1ал, скшьки узгоджувати розум1ння учнями поставлених завдань i 
з’ясовувати проблемш моменти, зокрема, виявлеш на попередшх етапах 
робота,
17.зробити зворотний зв’язок учня з собою(учителем), ж  важливий фактор 
засвоення знань.
18.переглянути очпсуваш результата навчання з предмета, встановити дещо 
нижчий ix р1вень або цшком ix скоригувати, враховуючи складшсть 
самост1йно! робота лщеют1в в умовах дистанцшного навчання,
19. дотримуватись i поширювати принцип академ!чно1 доброчесност1, 
нагадуючи про правила та в1дповщальшсть за ix порушення перед 
виконанням завдань. - не перевантажувати учшв завданнями з тих предмета, 
яю не вивчаються на профшьному piBHi вщповщно до навчальиого плану 
класу, не перевантажувати випускншав -  учьпв III курсу.


