
 

 

СХВАЛЕНО                                                                                                                                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                                                                                                                                                            

Педагогічною радою                                                                                                                                              Директор Заставнівського ЗЗСО 

Заставнівського ЗЗСО І-ІІІ ст.                                                                                                                                                          Бачинська Н.А. 

Протокол №1     від 31.08.2020р.                                                                                                                          Наказ №____ від 31.08.2020 р. 

                                                                                                                                                                       

 

 

 

Алгоритм організації освітнього процесу Заставнівського ЗЗСО І-ІІІ ст.  

з урахуванням епідеміологічної ситуації з 01.09.2020  

 

Організаційні заходи засновника та керівника закладу: 

-    Звернутися з клопотанням до засновника  щодо вирішення питання фінансування на придбання засобів 

індивідуального захисту для працівників ЗО (відповідно до рекомендацій МОЗ щодо організації протиепідемічних 

заходів у закладах освіти в період карантину) та приладів для знераження повітря (рециркулятор).    

-       Укласти банк даних педагогів із неповним навантаженням, спільно із засновником у межах територіальних 

одиниць, для врегулювання фахових замін у закладах освіти на випадок захворювань педагогічних працівників.   

 

Рекомендації для керівника закладу освіти до початку нового 2020/2021 навчального року: 

 

-            Провести інструктажі з безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу, правил поведінки у закладі 

освіти в умовах карантину, правил пожежної безпеки, електробезпеки, безпеки дорожнього руху, профілактики 

шлунково-кишкових захворювань, норм гігієни та виробничої санітарії, правил поведінки в громадських місцях, а 

також інструктажів щодо поводження з незнайомими людьми та предметами, користування громадським транспортом, 

попередження травмування тощо. 

- Провести зустрічі працівників ЗО з медичними працівниками з метою навчання їх, як одягати, використовувати, 

знімати, утилізувати засоби індивідуального захисту (далі-ЗІЗ) та дотримання заходів безпеки під час карантину. 

-       Розробити інструкцію з охорони праці під час роботи з дезінфекційними засобами з метою запобігання 

поширенню інфекції, спричиненої COVID-19 (Додаток 1). 



-             Забезпечити необхідні умови, щоб працівники та здобувачі освіти дотримувалися правил особистої гігієни. 

- Обмежити проведення масових заходів (нарад, зборів тощо) в закритих приміщеннях. Виняток – заходи, 

необхідні для забезпечення функціонування закладу. Наприклад, засідання педагогічних рад. 

- Забезпечити медпункт закладу необхідним обладнанням та медикаментами. 

- Розмістити інформацію (плакати, банери) про необхідність дотримання респіраторної гігієни та етикету кашлю. 

- Розробити маршрут руху здобувачів освіти, використовуючи всі можливі входи до приміщень закладу, 

розвівши, по можливості, учнів початкової, середньої та старшої школи. Укласти графік допуску до закладу так, щоб 

запобігти скупченню учасників освітнього процесу (розвести початок уроків та розклади дзвінків).  

-     Забезпечити раціональне використання запасних виходів із закладу освіти, розмітки на підлозі, що полегшує 

організацію двостороннього руху коридорами, виокремлення зон переміщення для різних вікових категорій здобувачів 

освіти; 

-          Розробити план екстренного зв'язку для обміну інформацією з персоналом, батьками і учнями під час 

ускладнення епідемічної ситуації COVID-19. 

-       Розглянути та затвердити на педагогічній раді  Тимчасове положення щодо порядку організації освітнього процесу 

ЗЗСО в період карантину (Додаток 2). 

-       Розробити разом із медпрацівником алгоритм дій на випадок надзвичайної ситуації, пов’язаної з реєстрацією 

випадків захворювання на короновірусну хворобу (COVID -19) серед здобувачів освіти та працівників закладів освіти. 

-        Запровадити гнучку структуру навчального року – передбачити можливість змінювати терміни канікул, початку і 

завершення семестрів з урахуванням епідемічної ситуації;   

-   внести форми здобуття повної загальної середньої освіти під час пандемії до освітньої програми закладу;  

-   видати відповідні накази до початку навчального року (Додаток 3). 

 

Рішення щодо особливостей організації освітнього процесу в закладах освіти в умовах «зеленого», «жовтого» та 

«помаранчевого» рівнів небезпеки приймає педагогічна рада закладу з урахуванням тимчасових рекомендацій 

Головного державного санітарного лікаря щодо протиепідемічних заходів у закладах освіти 

 

Рекомендації працівникам закладу освіти: 

 

- входити до приміщень закладу та пересуватися ними можна за наявності маски або респіратора. У 

навчальних кабінетах під час проведення занять рішення про використання  захисних масок приймається на 

педагогічній раді; 



- працівники повинні ретельно вимити руки  милом або обробити антисептичним засобом після того, як зняв 

використаний ЗІЗ та перед тим, як одягнути чистий; 

- запропонувати батькам учнів із хронічними легеневими хворобами, розладами імунної системи, 

захворюванням на цукровий діабет тощо продовжити навчання за більш безпечними для них формами (екстернат, 

сімейна, педагогічний патронаж або дистанційно). Про вибір форми батьки вказують у заяві на ім’я директора ( 

Додаток 4), на підставі якої директор видає наказ; 

5. під час нестандартних ситуацій діяти відповідно до рекомендованих шляхів вирішення (Додаток 5). 

 

Рекомендації для батьків учнів закладу освіти: 

 

Батьки несуть відповідальність за здоров’я дітей та відвідування закладу освіти: 

- щоранку вимірюють температуру дитини, визначають стан здоров’я дитини і за умови температури нижче 37,2 

відряджають дитину до школи; 

- забезпечують та контролюють переміщення дитини із дому до школи та у зворотному напрямі, із використанням 

індивідуальних засобів захисту та дотримуючись правил поведінки у громадських місцях; 

- проведення роз’яснювальної бесіди з учнями щодо використання засобів індивідуального захисту та дотримання 

правил користування громадським транспортом; 

- забезпечують учнів особистим антисептиком та не менше, ніж двома масками, що зберігаються у спеціальних 

контейнерах, файлах, та ін. Із розмежуванням нових та використаних; 

- підтримують тісний зв’язок із класним керівником, переважно дистанційно за допомогою доступних засобів 

зв’язку; 

- організовують робочий день учнів та робоче місце під час дистанційного навчання (Додаток 6).  

 



№ 

з/

п 

Параметри 

освітньої 

діяльності 

Рекомендаційні заходи відповідно до рівня епідемічної небезпеки 

«Зелений» рівень епідемічної небезпеки 

1  ЗО І-ІІІ ступенів ЗО І ступеня 

1 Форми 

навчання 

Очне навчання 

2 Освітнє 

середовище 

1.   Створення умов для мінімізації ризику інфікування 

(враховуючи відповідні рекомендації для початку навчального року 

оприлюднено на сайті МОН України 5 серпня 2020 року).  

 
- У заклад допускаються учні та вчителі ( батьки – за потребою та 

попередньою домовленістю із класним керівником або адміністрацією) 

при  наявності маски чи респіратора після проведення термометрії 

безконтактним термометром і температурою тіла не вище 37.2 

-  Дотримуватися маскового режиму за межами класу (1 маска на 3 год.) 

-  Не допускати до роботи працівників, які знаходяться на самоізоляції, 

відповідно до галузевих стандартів охорони здоров’я; 

-  Здійснити заходи щодо заборони перебування батьків та сторонніх осіб в 

приміщенні освітнього закладу;  

-  Обладнати місця для дезінфекції рук при вході в школу та в туалеті з 

чіткою яскравою відміткою «МІСЦЕ ДЛЯ ОБРОБКИ РУК».  

-  Продумати заходи безпеки, адже безконтрольний антисептик може стати 

іграшкою в руках дітей! 

- Організувати централізований збір використаних ЗІЗ, паперових серветок 

в окремі контейнери (урни) з кришками (безконтактні)  та 

поліетиленовими пакетами,  з чіткою яскравою відміткою 

«ВИКОРИСТАНІ МАСКИ ТА РУКАВИЧКИ», з подальшою утилізацією 

згідно з укладеними угодами на вивіз твердих побутових відходів 

- Забезпечити умови для того, щоб працівники дотримувалися правил 

особистої гігієни; 

- У санітарних кімнатах забезпечити наявність рідкого мила, 

антисептичних засобів для рук, паперових рушників або електросушарок 

для рук.  

- Використовувати багаторазові рушники заборонено! 

- Виокремлення та обладнання спеціального приміщення для тимчасового 

перебування учасників освітнього процесу у разі виявлення в них 

симптомів гострого респіраторного захворювання та/або підвищеної 

1.Соціальне дистанціювання та 

уникнення скупчення учасників 

освітнього процесу, особливо різного 

віку. 

- Окремий вхід до приміщення для учнів 

початкової школи. 

- Гнучкий графік початку і закінчення 

навчальних занять, щоб велика перерва, 

сніданок та обід учнів 1-4 кл.  Не збігалися в 

часі з середньою і старшою ланкою. 

- Окремий графік початку і закінчення 

навчальних занять в адаптаційний період для  

першокласників, адже їх до школи приводять 

батьки або супроводжуючі особи (щоб не 

допустити конфлікту між школою і 

батьками) 

- Визначити відповідальними за зустріч 

учнів першого класу асистента вчителя та 

класовода. 

- Виокремлення зони переміщення для 

учнів початкової школи. 

2.Створення умов для мінімізації 

ризику інфікування. 

- Визначення приміщення для окремого 

зберігання верхнього одягу(взуття) для учнів 

початкової школи. 

- Організація питного режиму із 

використанням індивідуального посуду. 

 

https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-roboti-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-u-20202021-navchalnomu-roci


температури. 

2. Середовище класу. 

- Провітрювання приміщення після кожного навчального 

заняття не менше 10 хв. 

- У кінці всіх уроків – очищення та дезінфекція поверхонь 

(дверні ручки, столи, місця для сидіння, підвіконники тощо). 

- Розміщення меблів у класі має обмежити можливості 

безпосереднього контакту між учнями (парти рядами тощо). 

- Індивідуально – персоналізоване забезпечення учнів 

робочими матеріалами. 

3.Соціальне дистанціювання та уникнення скупчення 

учасників освітнього процесу: 
- закріплення окремих територій шкільного подвір’я, спортивних 

майданчиків за класами для можливості проведення уроків на 

відкритому повітрі та перебування під час перерв, з метою 

упередження скупчення. 

3 Освітній 

процес: 

ЗО І-ІІІ ступенів ЗО І ступеня 

 організація 

навчання 

-   У перший день навчання обговорення та вироблення спільних 

питань, проблем, дій  і правил поведінки в класі, коридорі, їдальні, 

гардеробі тощо; 

- Закріпити за класами кабінети для вивчення предметів, які не 

підлягають поділу на групи та кабінети при поділі на групи,  

мінімізуючи пересування учнів між навчальними кабінетами. 

  - У розкладі занять передбачити можливість визначення  різного 

часу початку та закінчення занять (перерв) для різних класів та 

груп (тривалість уроків для різних вікових категорій учнів різна: 1 

кл. – 35хв.; 2-4 кл. – 40 хв.; 5-11 кл. – 45 хв., але в умовах пандемії –

може  визначатися рішенням педради); 

- при складанні розкладу врахувати, що педагоги можуть читати в 

різних ланках освіти із різним розкладом, тому для таких педагогів 

складаємо розклад із врахуванням, що  один день вони читають 

лише у початковій ланці, а у інший – у середній, для того щоб не 

було незручностей із розкладом дзвінків; 

- Забезпечити збільшення відстані між партами. Для потреб 

навчання також можна використовувати великі приміщення – 

зокрема актові зали, рекреації, коридори, адаптовані для потреб 

- За сприятливих погодніх умов уроки 

фізкультури, мистецтва, курсу ЯДС та 

ранкові зустрічі проводити на вулиці, 

дотримуючись соціального дистанціювання. 

- Проводити уроки, практикуючи 

модель змішаного навчання «Перевернутий 

клас». Набуті навички дозволять  вчителям, 

учням та батькам в умовах 

непередбачуваного карантину продовжувати 

освітній процес  без страху і стресу! 

(Новий матеріал у формі коротких відео учні 
вивчають вдома онлайн; наступного дня у 

шкільному класі отримують зворотній 

зв’язок, рефлексують, співпрацюють, 

дискутують, діляться враженнями, думками 

та відчуттями, опрацьовують разом важчу 

частину матеріалу.       

Приклад: 

При підготовці до інтегрованого  уроку з 



навчання; 

-   Проаналізувати календарно-тематичне планування та здійснити 

перерозподіл навчальних годин за рахунок резервного часу та 

інтенсифікації освітнього процесу шляхом об’єднання навчальних 

тем або укрупнення дидактичних модулів; оглядове або самостійне 

вивчення навчального матеріалу, який не є базовим; використання 

технологій активного навчання, зокрема проєктної діяльності; 

використання резервних годин навчальної програми та годин, 

передбачених на проведення окремих уроків, підготовки до 

тематичного оцінювання, розв’язування творчих завдань, 

корегування знань та умінь тощо; 

- Щоб виявити рівень опанування учнями навчального 

матеріалу, яким вони оволодівали під час карантинних обмежень 

самостійно або із використанням технологій дистанційного 

навчання, на початку нового навчального року рекомендовано 

провести вхідні діагностичні роботи; 

- Під час уроків учителям варто обирати види діяльності, які 

мінімізують безпосередній фізичний контакт між учнями. Зокрема 

зменшуючи кількість комунікаційних вправ; 

-  проведення  частини  уроків фізкультури, музики, малювання, 

географії, біології, природознавства, основ здоров’я, української та 

зарубіжної літератури, історії, «Захист України» на відкритому 

повітрі; 

-Здійснювати оцінювання рівня знань учнів в електронних журналах 

та електронних щоденниках;  

- Обговорити з батьками дітей із супутніми та хронічними 

захворюваннями альтернативні форми навчання, дозволивши їм 

вільне відвідування окремих уроків, розробивши механізм контролю 

за відвідуванням визначених уроків та перевірки навчальних 

досягнень з предметів (тем), опрацьованих самостійно. 

курсу «Я досліджую світ» «Що я розкажу 

про Україну?» учні вдома  переглядають 

відеоролик про державні символи України та 

виконують тест на платформі «Classtime»  
https://www.classtime.com/uk/ . У класі вони 

обговорюють побачене, працюють над 

помилками  та пробують власноруч 

виготовити їх. Тобто, діти ознайомлюються 

з теорією вдома, самостійно керуючи своїм 

часом і темпом вивчення теми, а в класі –  

глибше засвоюють матеріал).           

Робота груп продовженого дня 

організовується із урахуванням тимчасових 

рекомендацій Головного державного 

санітарного лікаря щодо протиепідемічних 

заходів у закладах освіти відповідно до  умов 

та можливостей роботи кожного  закладу 

освіти. 

 

 виховна робота Організація виховної роботи для учнів у невеликих групах із використанням спортивних майданчиків, актових залів, 

рекреацій, організація діяльності учнів на перервах та роботи із батьками із використанням дистанційних технологій. 

Виховні справи, заходи здійснювати на відкритому повітрі чи у приміщеннях, які дозволяють дотримання дистанцій 

між учнями.  

Провести виховні справи (при можливості – із залученням медиків) про необхідність дотримання 

протиепідеміологічних заходів, навчити дітей правильно одягати, носити та знімати респіратори, маски та 

рукавички. На виховних справах з’ясувати, чи кожна дитина знає місця для утилізації масок, респіраторів та 

https://www.classtime.com/uk/
https://mon.gov.ua/ua/news/maski-na-zanyattyah-neobovyazkovo-kontrol-za-stanom-zdorovya-zaborona-shvedskogo-stolu-v-yidalnyah-zatverdzheno-rekomendaciyi-zakladam-osviti-dlya-roboti-z-1-veresnya
https://mon.gov.ua/ua/news/maski-na-zanyattyah-neobovyazkovo-kontrol-za-stanom-zdorovya-zaborona-shvedskogo-stolu-v-yidalnyah-zatverdzheno-rekomendaciyi-zakladam-osviti-dlya-roboti-z-1-veresnya


рукавичок. 

Замість щотижневих загальношкільних лінійок пропонуємо проведення за 10 хвилин до початку уроків в класах 

установчих тижневих зборів з обов’язковим виконанням учнями і працівниками Державного Гімну України. 

- Тимчасово обмежити роботу шкільного самоврядування  

- До 1 вересня провести інформаційні онлайн-заходи з батьками та здобувачами освіти щодо необхідності 

впровадження у закладі освіти обмежувальних заходів, дотримання респіраторної гігієни та етикету кашлю. 

- Моніторинг стану здоров’я учнів здійснювати шляхом опитування щодо їх  самопочуття, а також 

організації регулярної комунікації з батьками  для з’ясування стану  здоров’я учнів. 

- Тимчасово обмежити роботу шкільного самоврядування ( учнів іншої вікової категорії) у місцях відведених 

для  молодших школярів. 

--  1 вересня провести у межах класної спільноти. Формат визначається в кожному закладі індивідуально 

(бажано на свіжому повітрі) та затверджується рішенням педагогічної ради (Додаток 6). 

 Інклюзивне 

навчання 

1. Рекомендувати батькам осіб з особливими освітніми потребами, які належать до групи ризику через наявні 

порушення (відповідно до висновку лікарів), продовжити навчання за формами здобуття освіти, що максимально 

відповідають потребам їхнього захисту та безпеки (педагогічний патронаж, екстернатна або дистанційна форми). 

2. Дозволити допуск до закладу освіти батьків або супроводжуючих осіб дітей із інвалідністю, з особливими 

освітніми потребами (інтелектуальними порушеннями, розладами артистичного спектру). Вхід до приміщень 

закладу дозволяється при наявності захисної маски або респіратора. 

3. Забезпечувати організацію освітнього процесу осіб з особливими освітніми потребами з урахуванням:  

– вимог соціального дистанціювання; 

4. моніторингу стану здоров’я шляхом термометрії та опитування щодо самопочуття; 

– дотримання правил особистої гігієни та використання засобів індивідуального захисту.  

Залучати до виконання цих рекомендацій асистентів вчителів. 

5. Здійснювати освітній процес для осіб з особливими освітніми потребами відповідно до рекомендацій ІРЦ, 

Індивідуальної програми розвитку дитини та з урахуванням індивідуальних особливостей у навчально-

пізнавальній діяльності. 

6. Виявити рівень опанування учнями  з обмеженими освітніми потребами  навчального матеріалу, яким вони 

оволоділи під час карантинних обмежень, визначити необхідність повторення цього матеріалу, актуалізацію 

окремих тем, передбачити визначення диференційованих навчальних завдань з урахуванням рівня засвоєння 

попереднього матеріалу учнями. 

 Психологічний 

супровід 

Відповідно до ст. 76 Закону України «Про освіту» учасники освітнього процесу в кожному закладі мають бути 

забезпечені психологічним супроводом та соціально-педагогічним патронажем. Психологічна допомога, або 

підтримка учнів та педагогів здійснюється, відповідно до Положення про психологічну службу в системі освіти 

України та рекомендацій МОНУ https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-prioritetni-napryami-roboti-psihologichnoyi-sluzhbi-u-

sistemi-osviti-na-20192020-navchalnomu-roc та науково-методичного центру практичної психології та соціальної 

роботи ІППО Чернівецької області https://drive.google.com/file/d/18apnP9gvygOjdktugYqipRonHjRYe9Rk/view. 

Щоденно практичному психологу, соціальному педагогу рекомендовано здійснювати не менше 4 годин роботи із 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-prioritetni-napryami-roboti-psihologichnoyi-sluzhbi-u-sistemi-osviti-na-20192020-navchalnomu-roc
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-prioritetni-napryami-roboti-psihologichnoyi-sluzhbi-u-sistemi-osviti-na-20192020-navchalnomu-roc
https://drive.google.com/file/d/18apnP9gvygOjdktugYqipRonHjRYe9Rk/view


здобувачами освіти, які потребують психологічного втручання, педагогічними працівниками: діагностичної, 

просвітницької, профілактичної, корекційної, консультативної: орієнтовно 1-2 години групової роботи; 2-3 години 

індивідуальної роботи. У журналі практичного психолога, соціального педагога необхідно відображати щоденно 8 

робочих годин (1 ставка): з яких 4 – організаційно-методична робота. 

Важливо структурувати роботу з різними категоріями дітей, учнів. Перевага надається індивідуальній формі 

роботи з урахуванням усіх протиепідемічних заходів та дотриманням правил особистої гігієни, тобто перед початком 

роботи необхідно помити руки або продезінфікувати руки антисептичним засобом, після роботи провітрити 

приміщення, в кінці робочого дня здійснити санітарне прибирання. З метою оптимізації роботи рекомендується 

складати погодинний графік проведення індивідуальних (діагностичних, просвітницьких, профілактичних, 

корекційних, консультаційних) занять на декілька днів наперед (в позаурочний час) та інформувати завчасно учнів, 

батьків, педагогів.  

Групова діагностична, просвітницько-профілактична робота за програмами, рекомендованими МОНУ проводиться 

працівником психологічної служби з дітьми, учнями в невеликих групах в межах одного класу  в позаурочний час за 

окремим розкладом 1 раз в тиждень, про що повідомляється вчителю і батькам онлайн (телефоном, у вайбер-групах). 

Такі заняття проводяться в окремих кабінетах практичного психолога (соціального педагога), або в класних кімнатах. 

Групові короткотривалі опитування, анкетування (5-10 хв.) щодо психоемоційного стану здобувачів освіти, скрінінгу 

ситуацій булінгу та домашнього насильства, мікроклімату та процесів адаптації та соціалізації можна проводити, в 

навчальних приміщеннях на початку, або в кінці уроку, за попереднім погодженням з вчителем з дотриманням 

правил особистої гігієни, відповідно до протиепідемічних заходів.  

За потреби  у невідкладних заходах щодо збереження психічного  здоров’я та благополуччя здобувачів освіти, 

нагальної психологічної допомоги у стабілізації їх психоемоційного стану, а також у випадках: протидії  

психологічному насильству та булінгу; порушенні депресивного спектра; підвищеного рівня тривожності та 

агресивності; самоушкоджувальної  та суїцидальної поведінки індивідуальні заняття можна проводити в урочний 

час, за попереднім погодженням з адміністрацією, батьками та вчителями.   

В окремих випадках варто використовувати в роботі з учасниками освітнього процесу (з батьками, педагогами, 

здобувачами освіти) сучасні безконтактні форми соціально-психологічного супроводу: індивідуальні або групові 

онлайн-консультування, просвітницько-профілактичні онлайн-заняття (телефоном або за допомогою Skype-

програми, на хмарній технології Zoome). Рекомендується застосовувати онлайн-опитування, анкетування учасників 

освітнього процесу з різних питань за допомогою створення Google-форми. 

4 Організація 

харчування 

Організація харчування відбувається  відповідно до  тимчасових рекомендацій Головного державного 

санітарного лікаря щодо протиепідемічних заходів у закладах освіти, враховуючи  умови та можливостей роботи 

кожного  закладу освіти. Не дозволяється харчування за типом ―шведського столу‖ та з самообслуговуванням. 

Скласти режим роботи їдальні,  графіків харчування для початкової, середньої та старшої школи окремо, 

організація чергування вчителів,  нанесення розмітки: відстань між учнями повинна бути  не менше 1,5 м., а за 

одним столом – не більше 4-х  учнів.  

Працівники їдальні мають обов’язково мати засоби захисту: респіратори або маски, рукавички та окуляри. 

Віддавати перевагу одноразовому посуду, за наявності жарових шаф можливе використання посуду із  термічною 

https://mon.gov.ua/ua/news/maski-na-zanyattyah-neobovyazkovo-kontrol-za-stanom-zdorovya-zaborona-shvedskogo-stolu-v-yidalnyah-zatverdzheno-rekomendaciyi-zakladam-osviti-dlya-roboti-z-1-veresnya


обробкою. 

5 Робота 

педпрацівників 

Забезпечити робочим місцем(доступ до швидкісного Інтернету, технічні засоби та засобами індивідуального 

захисту). 

Створити умови щодо підвищення кваліфікації в онлайн-режимі: проходження курсів підвищення кваліфікації, 

участь у методичних заходах, доступ до медіатек та електронних баз методичних напрацювань закладу освіти. 

6 Робота 

техперсоналу 

Забезпечити засобами захисту, знаряддями праці, укласти графіки прибирання. 

Проведення очищення та дезінфекції поверхонь після завершення занять у кінці робочого дня: дверних ручок, столів, 

місць для сидіння, перил тощо дотримуючись Інструкції з охорони праці. 

 Залучення дітей до прибирання  заборонено! 

7 Робота 

бібліотеки 

Створити медіатеку підручників, для користування онлайн. Забезпечити перебування не більше визначеної кількості 

учнів у бібліотеці та дотримання ними дистанції -1,5 м. 

8 Організація 

перевезення 

При можливості користуватися приватним транспортом, у громадському – дотримуватися встановлених правил безпеки. 

Батькам учнів першого класу, за наявності власного транспорту, довозити дітей до ЗО і забирати особисто.  

Вимоги до шкільних автобусів, що перевозять дітей та працівників закладу освіти: 

- В кінці робочої зміни проводяться дезінфікаційні заходи у салоні транспортного засобу; 

- Щоденно здійснюється контроль стану здоров’я водія та проводиться температурний скринінг до початку робочої 

зміни; 

- Не допускається до роботи особа з ознаками гострої респіраторної хвороби або підвищеною температурою тіла 

понад 37,2; 

- Входити до салону автотранспорту можна  лише за наявності респіратора або захисної маски. 

9 Робота 

медперсоналу 

 Створити банк даних учнів із хронічними легеневими хворобами, розладами імунної системи, захворюванням 

на цукровий діабет тощо. 

Розробити систему оповіщення закладу охорони здоров’я та відділу освіти про значне збільшення кількості 

прогулів через респіраторні захворювання; 

Роз’яснювати працівникам та здобувачам освіти правила здійснювання індивідуальних заходів профілактики 

та як реагувати у разі виявлення симптомів короновірусної інфекції; 

Контролювати щоденно виконання тимчасових рекомендацій Головного державного санітарного лікаря щодо 

протиепідемічних заходів у закладах освіти (Відповідні рекомендації Постанова №42 від 30.07.2020р.) 

Здійснювати щоденну перевірку температури тіла безконтактним термометром. Слідкувати за 

дотриманням режиму провітрювання класів та їх дезінфекції. При виявленні дітей з ознаками гострого 

респіраторного захворювання ізолювати їх у медичному кабінеті, повідомити батьків. 

«Жовтий» рівень епідемічної небезпеки 

1 Форми 

навчання 

Очне навчання 

2 Освітнє 

середовище 

Аналогічно як для «зеленої зони» 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/Nakaz%20MOZ_42.pdf


3 Освітній 

процес: 

 

 організація 

навчання 

«Зелена зона» рівень епідемічної небезпеки плюс: 

Посилюється контроль  обмежувальних заходів, дотримання респіраторної гігієни та етикету кашлю. 

 Виховна робота «Зелена зона» рівень епідемічної небезпеки плюс: 

Посилюється контроль  обмежувальних заходів, дотримання респіраторної гігієни та етикету кашлю. 

 Інклюзивне 

навчання 

Аналогічно як для «зеленої зони» 

 психологічний 

супровід 

Аналогічно як для «зеленої зони» 

4 Організація 

харчування 

«Зелена зона» рівень епідемічної небезпеки плюс: 

Посилюється контроль  обмежувальних заходів, дотримання респіраторної гігієни та етикету кашлю. 

5 Робота 

педпрацівників 

«Зелена зона» рівень епідемічної небезпеки плюс: 

Посилюється контроль  обмежувальних заходів, дотримання респіраторної гігієни та етикету кашлю. 

6 Робота 

техперсоналу 

«Зелена зона» рівень епідемічної небезпеки плюс: 

Посилюється контроль  обмежувальних заходів, дотримання респіраторної гігієни та етикету кашлю. 

7 Робота 

бібліотеки 

«Зелена зона» рівень епідемічної небезпеки плюс: 

Посилюється контроль  обмежувальних заходів, дотримання респіраторної гігієни та етикету кашлю. 

8 Організація 

перевезення 

«Зелена зона» рівень епідемічної небезпеки плюс: 

Посилюється контроль  обмежувальних заходів, дотримання респіраторної гігієни та етикету кашлю. 

9 Робота 

медперсоналу 

«Зелена зона» рівень епідемічної небезпеки плюс: 

Посилюється контроль  обмежувальних заходів, дотримання респіраторної гігієни та етикету кашлю. 

«Помаранчевий» рівень епідемічної небезпеки 

1 Форми 

навчання 

Очне навчання Змішане навчання (очне навчання + дистанційне 

навчання) 

2 Освітнє 

середовище 

«Зелена зона» рівень епідемічної небезпеки плюс: 

Посилюється контроль  обмежувальних заходів, дотримання респіраторної гігієни та етикету кашлю. 

3 Освітній 

процес: 

  

 організація 

навчання 

«Зелена зона» рівень епідемічної небезпеки плюс: 

Посилюється контроль  обмежувальних заходів, 

дотримання респіраторної гігієни та етикету кашлю. 

«Зелена зона», «Жовта зона» рівень епідемічної 

небезпеки плюс: 

У помаранчевій зоні збільшиться кількість  учнів, які 



Створення умов у кабінетах для одночасного поєднання 

онлайн та офлайн навчання школярів. 

Впроваджуючи дистанційне навчання провести навчання у 

закладі освіти педагогічних працівників щодо використання 

технологій дистанційного навчання. 

потраплять  у групу ризику(контактні особи) і змушені 

будуть залишатись вдома. Тому частина класу 

навчатиметься традиційно (очно), а частина 

дистанційно(вдома).  

- Організація офлайн і онлайн-навчання із 

поєднанням традиційного та дистанційного навчання;  

- Здійснення планування роботи таким чином, 

щоб матеріал групувався для паралельного 

опрацювання у класі та дистанційно (інформаційні 

матеріали з теми, завдання для самостійного 

опрацювання надавати дистанційно; у класі – 

розглядати матеріал, який потребує пояснення, 

виконувати практичні роботи, проводити різні види 

контролю);  

- Застосування елементів технології модульного 

навчання; 

- Розвантаження закладу освіти, укладаючи 

розклад із переведенням окремих паралельних класів 

один раз на тиждень на дистанційне навчання. 

 Виховна робота «Зелена зона» рівень епідемічної небезпеки плюс: 

Посилюється контроль  обмежувальних заходів, дотримання респіраторної гігієни та етикету кашлю. 

Спілкування педагогічних працівників із батьками  здійснюється  переважно дистанційно за допомогою будь-яких 

засобів зв’язку. 

Виховні заходи, екскурсії, прогулянки в межах одного класу. 

У разі виникнення спалахів хвороби вводити обмеження щодо проведення виховних заходів. 

 Інклюзивне 

навчання 

Аналогічно як для «зеленої зони» 

 психологічний 

супровід 

«Зелена зона» рівень епідемічної небезпеки плюс: 

Збільшуємо кількість годин індивідуальної роботи до 3-4-х, зменшуємо (до 1), або відмовляємося від групових форм. 

Корекційна робота за потребою, за необхідністю. Кількість здобувачів освіти у груповій роботі зменшується, 

відповідно до санітарних норм. Під час групових занять застосовуємо виключно індивідуальні або безконтактні 

вправи, завдання, технології. Впроваджуємо онлайн-діагностику, індивідуальні та групові онлайн  консультації, 

онлайн просвітницькі та профілактичні заняття. 

4 Організація 

харчування 

«Зелена зона» рівень епідемічної небезпеки плюс: 

Посилюється контроль  обмежувальних заходів, дотримання респіраторної гігієни та етикету кашлю. 

5 Робота «Зелена зона» рівень епідемічної небезпеки плюс: 

Посилюється контроль  обмежувальних заходів, дотримання респіраторної гігієни та етикету кашлю. 



педпрацівників 

6 Робота 

техперсоналу 

«Зелена зона» рівень епідемічної небезпеки плюс: 

Посилюється контроль  обмежувальних заходів, дотримання респіраторної гігієни та етикету кашлю. 

7 Робота 

бібліотеки 

«Зелена зона» рівень епідемічної небезпеки плюс: 

Посилюється контроль  обмежувальних заходів, дотримання респіраторної гігієни та етикету кашлю. 

8 Організація 

перевезення 

«Зелена зона» рівень епідемічної небезпеки плюс: 

Посилюється контроль  обмежувальних заходів, дотримання респіраторної гігієни та етикету кашлю. 

9 Робота 

медперсоналу 

«Зелена зона» рівень епідемічної небезпеки плюс: 

Посилюється контроль  обмежувальних заходів, дотримання респіраторної гігієни та етикету кашлю. 

«Червоний» рівень епідемічної небезпеки 

1 Форми 

навчання 

Дистанційне навчання 

2 Освітнє 

середовище 

Створити банк даних про забезпеченість технічними засобами робочих місць учнів та педпрацівників для організації 

дистанційного навчання вдома. 

Сприяти створенню умов для дистанційного навчання. 
Розробити гнучкий графік роботи, але чіткі дедлайни та конкретний час для онлайн-зустрічей. 

3 Освітній 

процес: 

 

 організація 

навчання 

Видати наказ «Про роботу закладу під час призупинення занять, особливості роботи працівників у дистанційному 

режимі» 

Здійснюється дистанційно з дотриманням санітарних норм перебування дітей за комп’ютером 

Педагогічним працівникам: 

• Визначити теми для вивчення у дистанційному режимі, розробити план самостійної роботи учнів в умовах 

проведення дистанційного навчання для кожного навчального предмета та класу. 

•  Урахувати рівень сформованості самостійної роботи учнів різних вікових категорій; організацію освітнього 

процесу вдома, можливість здійснення ними самоконтролю під час навчання. 

•   Розробити тематичні завдання в системі онлайн в межах встановленого навантаження. 

•    Використовувати для організації дистанційного навчання різні технології, що додаються у методичному 

пораднику педагогам (Додаток 7).  
- Створення офлайн-спільноти та налаштування емоційного зв’язку (групи батьків і дітей у Viber, єдина 

платформа для навчання, онлайн-зустрічі для зворотнього зв’язку тощо). 

- Онлайн-контент повинен бути спрощеним і уповільненим (яскраві відео-уроки (власні або  
https://www.youtube.com/ ), а не сторінки у підручнику)  

- Чіткі, зрозумілі та легкодоступні письмові та відео-інструкції (в узгодженому місці і в один і той же час). 

- Чіткі дедлайни асинхронного навчання (можливість вивчати матеріал у тому темпі, який підходить дитині 

https://www.youtube.com/


та затриматися на найбільш складних для сприйняття місцях). 

 виховна робота Виховні заходи  проводяться з  використанням технологій дистанційного навчання. Будь-які очні масові заходи 

заборонені. 
- В один день карантину онлайн – уроки комп’ютерної та медіаграмотності, правил поведінки з гаджетами 

та в Інтернеті. 

- Онлайн-заходи, спрямовані на постійну емоційну підтримку і  мотивацію  учнів та батьків. 

Педагогіка партнерства. Тісна співпраця з батьками. Зміна формату взаємодії вчителя і учня. 

 Інклюзивне 

навчання 

1. 1. Запроваджувати дистанційне навчання осіб з особливими освітніми потребами шляхом застосування технічних та 

інформаційних засобів (електронної пошти, соціальних мереж, засобів онлайн-зв’язку, освітніх онлайн-платформ, Інтернет-

ресурсів). 

2. 2. Проаналізувати педагогічним працівникам Індивідуальну програму розвитку дитини, календарно-тематичне планування, 

визначити теми для вивчення у дистанційному режимі, розробити тематичні завдання в системі онлайн в межах встановленого 

навантаження. 

3. 3. Розробити презентації з роз’ясненням алгоритму виконання різних видів робіт, розробити завдання з урахуванням інтересів та 

можливостей учнів та їх батьків. 

4. 4. Використовувати відповідно до потенційних можливостей та з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку дитини: 

відеозаписи уроків, освітні веб-ресурси та онлайн-платформи, віртуальні класні кімнати, мультимедійні матеріали, навчальні 

відеофільми, інтерактивні корекційнно-розвиваючі вправи, «віртуальні дошки» та ін. 

5. 5. Розробити завдання на підтримання, збереження, закріплення набутих знань, умінь, навичок та завдань розвиваючого 

характеру для учнів, які мають порушення інтелектуального розвитку, розлади аутистичного спектру, складні порушення 

розвитку. 

6. 6. Розробити рекомендації для батьків щодо правильного розподілу навантаження на дітей та дозування часу. 

7. Оцінювати діяльність учнів з ООП не лише з позиції набутих знань, але і з позиції прогресивного розвитку. 

 Психологічний 

супровід 

«Зелена зона» рівень епідемічної небезпеки плюс: 

З метою оптимізації роботи рекомендується складати погодинний графік проведення індивідуальних 

(діагностичних, просвітницьких, профілактичних, консультаційних, за можливості і корекційних) онлайн-занять на 

декілька днів наперед (в позаурочний час) та інформувати завчасно учнів, батьків,.  

Рекомендується застосовувати онлайн опитування, анкетування учасників освітнього процесу з різних питань за 

допомогою створення Google-форми. Індивідуальні або групові он-лайн консультування, просвітницько-

профілактичні онлайн-заняття (телефоном або за допомогою Skype-програми, на хмарній технології Zoome) 

проводяться з учасниками освітнього процесу (батьками, педагогами, здобувачами освіти) за запитом, за 

потребою, за результатами діагностичних досліджень та з метою збереження психічного здоров’я в кризовий 

період.  

Групові просвітницько-профілактичні програми, рекомендовані МОНУ, проводяться працівником психологічної 

служби з дітьми, учнями онлайн  в позаурочний час за окремим розкладом 1 раз в тиждень, про що повідомляється 

завчасно вчителю і батькам.  

Звертаємо увагу на наступні питання, які мають бути обов’язково відображені у планах роботи практичного 

психолога, соціального педагога: збереження психічного  здоров’я та соціального благополуччя здобувачів освіти, 

стабілізація їх психоемоційного стану, а також у випадках: протидії  психологічному насильству та булінгу; 



 

 

 

Алгоритм роботи  керівника гуртка чи спортивної секції 

 

Керівник гуртка чи спортивної секції розпочинає роботу у провітреному, прибраному та продезинфікованому 

приміщення. Щоразу проводить дітям інструктаж  на початку заняття про вимоги щодо дотримання дистанції та 

особистої гігієни. Слідкує за станом здоров’я учнів та в разі потреби діє за алгоритмом. 

Керівник гуртка  чи спортивної секції дотримується нормативного, програмного, науково-методичного та 

інформаційного забезпечення, які діють в системі загальної середньої освіти. 

Керівник спортивної секції утримується від проведення спортивних масових змагань та конкурсів між школами, 

обмежуючи  таку діяльність однією групою. 

Спортивний інвентар багаторазового використання повинен проходити дезинфекцію. 

Під час дистанційного навчання керівник гуртка образотворчого мистецтва, вокального жанру, вишивки, 

плетення, макраме та інших працює з використання дистанційних платформ. 

порушенні депресивного спектра; підвищеного рівня тривожності та агресивності; самоушкоджувальої  та 

суїцидальної поведінки.  

4 Робота 

педпрацівників 

Організація навчання на дистанції із дому: проведення відеоуроків, відеоконференцій, перевірка робіт учнів¸ надання 

консультацій після здійснення перевірки робіт, доведення до відома батьків та учнів критеріїв оцінок. Щоденне 

ведення електронних журналів та щоденників. 

5 Робота 

техперсоналу 

Видати наказ про переведення працівників на гнучкий графік роботи, складання графіку проведення дезінфекції 

приміщення 

6 Робота 

бібліотеки 

У дистанційному режимі  

7 Робота 

медперсоналу 

У дистанційному режимі 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1 

Заставнівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Заставнівської міської ради Чернівецької області 

____________________________________________________________________________ 

(повне найменування закладу із зазначенням підпорядкованості) 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ директора 

Заставнівського ЗЗСО І-ІІІст. 

                                                                                                                                Наказ № ___від 31.08.2020 р. 

 
ІНСТРУКЦІЯ 

З ОХОРОНИ ПРАЦІ № __ 

під час роботи із дезінфекційними засобами з метою запобігання поширенню інфекції, 

спричиненої COVID-19 
 

 

1. Загальні положення 

1.1. Інструкція з охорони праці під час роботи із дезінфекційними засобами з метою 

запобігання поширенню інфекції, спричиненої COVID-19  (далі — Інструкція) передбачає 

проведення заходів для запобігання небезпеки, пов’язаної з особливостями цього виду роботи 

у відповідному структурному підрозділі, та встановлює вимоги до працівників, які працюють 

із дезінфекційними засобами. 

1.2. Інструкцію розроблено відповідно до Порядку опрацювання і затвердження 

роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві, затвердженого 

наказом Держнаглядохоронпраці від 21.12.1993 № 132; Положення про розробку інструкцій 

з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9 

(у редакції наказу Мінсоцполітики від 30.03.2017  № 526); Типового положення про порядок 

проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом 

Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15. 

1.3. Хімічні дезінфекційні засоби — це речовини, які застосовують для приготування 

дезінфекційних розчинів для оброблення різних предметів, щоб знищити збудники 

інфекційних хвороб у середовищі життєдіяльності людини. 

Дезінфекційні засоби — небезпечні та отруйні речовини, які під час контакту зі шкірою, 

очима, органами дихання чи травлення можуть спричиняти опіки, отруєння, інші ушкодження 

і травми, тому під час їх використання слід дотримувати вимог безпеки. 

1.4. Під час роботи застосовують дезінфекційні засоби, дозволені МОЗ. 

1.5. Працівники, які працюють із дезінфекційними засобами, зобов’язані: 

 виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку; 

 знати властивості дезінфекційних засобів та їх дію на організм людини; 

 вміти користуватися засобами індивідуального та колективного захисту; 

 пройти інструктаж відповідно до інструкції з надання першої долікарської 

допомоги та мати навички надання такої допомоги потерпілому залежно від 

отриманої травми, отруєння тощо; 

 пройти інструктаж із пожежної безпеки, знати, де розташовані первинні 

засоби пожежогасіння, вміти ними користуватися; 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0779-17/paran13#n13


 

 дотримувати правил особистої гігієни, приймати їжу у передбачених для 

цього місцях, утримувати в порядку робоче місце. 

1.6. Працівників допускають до роботи після вступного, первинного інструктажів на 

робочому місці, перевірки знань з охорони праці. Повторний інструктаж проводять раз 

на три місяці. 

Позаплановий інструктаж проводять під час введення в дію нових або переглянутих 

нормативно-правових актів з охорони праці та у випадку внесення змін та доповнень до них; 

під час зміни технологічного процесу, заміни або модернізації устаткування, приладів та 

інструментів, вихідної сировини, матеріалів та інших чинників, що впливають на стан охорони 

праці; за порушень працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що 

призвели до травм, аварій, пожеж тощо; під час перерв у роботі працівника більш ніж на 

30 календарних днів. 

Результати інструктажів вносять до Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони 

праці на робочому місці, де ставлять свої підписи особа, яка провела інструктаж, та особа, яка 

пройшла інструктаж. 

1.7. До роботи з дезінфекційними засобами допускають осіб, які пройшли 

у встановленому порядку попередні та періодичні обов’язкові медичні огляди. 

1.8. До роботи з дезінфекційними засобами не допускають осіб віком до 18 років, 

вагітних, жінок-годувальниць, осіб, які мають медичні протипоказання або не пройшли 

відповідний інструктаж з охорони праці, пожежної безпеки. 

1.9. Не допускають до роботи осіб, які порушили вимоги правил, норм та інструкцій 

з охорони праці (пожежної безпеки, виробничої санітарії). 

1.10. Заборонено виконувати роботу на несправному обладнанні. 

1.11. Усі роботи, пов’язані із дезінфекційними засобами (фасування, приготування 

розчинів тощо), проводять у спецодязі (халат, косинка), обов’язково використовують засоби 

індивідуального захисту (респіратор, гумові рукавички, герметичні окуляри). 

1.12. До роботи із дезінфекційними засобами не допускають осіб, які не мають засобів 

індивідуального захисту. 

1.13. Усі роботи, пов’язані з приготуванням дезінфекційних розчинів проводять 

у спеціально обладнаному, добре провітрюваному приміщенні, забезпеченому проточною 

питною водою, каналізацією, аптечкою першої медичної допомоги. 

Утилізують дезінфекційні засоби, робочі розчини методом згідно з регламентом чи 

методичними вказівками для такого дезінфекційного засобу. 

1.14. Запаси дезінфекційних засобів зберігають у місцях, не доступних для загального 

користування, у сухому прохолодному приміщенні. 

1.15. Усі дезінфекційні засоби і розчини мають бути з етикетками, на яких зазначають 

назву, концентрацію, дату виготовлення і строк придатності. 

1.16. У відділеннях дезінфекційні засоби і їх розчини зберігають окремо від 

фармпрепаратів у місцях, не доступних для дітей та осіб, які не займаються дезінфекцією. 

1.17. Зберігають розчини і витримують у них предмети, що підлягають обробленню, 

у щільно закритих ємкостях. 

1.18. Не можна працювати із дезінфекційними засобами, які не мають сертифікатів 

(інструкцій, регламентів, методичних вказівок тощо), без зазначеної назви, дати виготовлення, 

строку придатності тощо. 

1.19. Заборонено вживати їжу, курити під час робіт із дезінфекції чи приготування 

дезінфекційних розчинів. 

У приміщенні, де готують дезінфекційні розчини, заборонено зберігати харчові продукти. 

 

2. Вимоги безпеки перед початком роботи 

2.1. Перед початком роботи із дезінфекційними розчинами працівники зобов’язані: 

 перевірити справність спеціального одягу, інших засобів індивідуального 

захисту і лише потім надягти їх; 



 

 упевнитися, що взяли необхідні для роботи дезінфекційні розчини, 

перевірити дати їх виготовлення та строки використання. 

2.2. Про виявлені порушення, несправності обладнання та засобів захисту повідомити 

безпосереднього керівника та не починати роботу, поки їх не усунуть. 

 

3. Вимоги безпеки під час роботи 

3.1. Під час застосування дезінфекційних розчинів: 

 використовувати засоби індивідуального захисту та працювати 

у спеціальному одязі; 

 запобігати розбризкуванню чи потраплянню в очі та на шкіру. 

3.2. У випадку виявлення несправностей на робочому місці, в обладнанні та засобах 

захисту слід негайно зупинити роботу, вимкнути обладнання, повідомити про це 

безпосереднього керівника та не продовжувати роботу без його вказівки. 

 

4. Вимоги безпеки по закінченню роботи 

4.1.  Зняти спецодяг та інші засоби індивідуального захисту, які використовували, 

прибрати їх у спеціально відведене місце. 

4.2. Не можна зберігати чистий (домашній) одяг разом зі спецодягом в одній шафі. 

4.3. Після дезінфекційних робіт необхідно провітрити приміщення, де їх проводили, 

упродовж не менше 15 хв. 

4.4. Вимити руки з милом теплою водою з мийним засобом, за потреби вмити водою 

обличчя та промити відкриті ділянки тіла, на які могли потрапити бризки розчинів, 

прополоскати рот водою, за можливості обробити руки засобом для пом’якшення шкіри, по 

завершенню робочого дня (робочої зміни) прийняти душ. 

 

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 

5.1. У разі надзвичайної ситуації (нещасного випадку, аварії, пожежі) негайно припинити 

роботу. 

5.2. Повідомити безпосереднього керівника та надалі керуватися його вказівками. 

5.3. У разі проливання легкозаймистих рідин необхідно вимкнути електроживлення, 

розлиту речовину засипати піском, який потім зібрати дерев’яною лопаткою і винести 

у безпечне місце. У випадку проливання кислоти або лугу на підлогу після того, як засипали 

піском, їх треба нейтралізувати (кислоту — негашеним вапном або кальцинованою содою, 

луги — розчином оцтової кислоти). Підлогу слід вимити водою і насухо витерти. 

5.4. У випадку іскріння (спалахування) струмоведучих частин від’єднати 

електрообладнання від мережі живлення та негайно повідомити безпосереднього керівника, 

електрика. 

5.5. Під час загоряння (пожежі) слід від’єднати електрообладнання від мережі живлення, 

закрити вентилі на лініях подачі води, газу тощо, повідомити ДСНС про пожежу за 

телефоном 101; негайно розпочати гасити осередок пожежі наявними засобами пожежогасіння 

до прибуття працівників ДСНС. 

 

6. Заходи першої допомоги за отруєння дезінфекційними засобами 

6.1. У випадку ознак отруєння (запаморочення, утруднене дихання, нудота, біль у голові, 

слинотеча, сльозотеча, звуження зіниць, мимовільне скорочення м’язів) потрібно вийти на 

свіже повітря, прополоскати рот і носоглотку водою або 2%-вим водно-содовим розчином 

(чайна ложка питної соди на склянку води). 

6.2. У випадку потрапляння дезінфекційного розчину в очі — довго промивати їх 

струменем води. Якщо є подразнення слизових оболонок очей, закапати 1-2 краплі 30%-вого 

сульфацилу натрію. 

6.3. У випадку потрапляння дезінфекційних засобів на шкіру — промити уражену ділянку 

великою кількістю проточної води. 



 

6.4. У випадку потрапляння дезінфекційних засобів у шлунок — випити кілька склянок 

води із 10-20 подрібненими таблетками активованого вугілля. Не викликати блювання! 

6.5. У разі потрапляння кислоти на шкіру або в очі — негайно змити її під сильним 

струменем води протягом 10-15 хв, а потім промити розчином питної соди (чайна ложка на 

склянку води). 

6.6. У випадку потрапляння на шкіру лугу — негайно змити його під сильним струменем 

води протягом 10-15 хв, а потім обробити місце опіку 3-6%-вим розчином оцтової або борної 

кислоти (чайна ложка на склянку води), а за уражень очей лугом — обробити очі 2%-вим 

розчином борної кислоти. 

6.7. У важких випадках можливі судоми і втрата свідомості. Хворого кладуть так, щоб 

голова була нижче за тулуб (це забезпечить доступ свіжого повітря та притік крові до голови). 

Аби збільшити приплив крові до голови за непритомного стану, пацієнта можна покласти так: 

поки пацієнт лежить на спині, зігнути його праву ногу і притягнути до стегна; праву руку 

покласти за спину; повернути пацієнта на правий бік (права рука позаду); ліву руку зігнути, 

долоню покласти під щоку. Звільнити пацієнта від тісного одягу. Забезпечити доступ свіжого 

повітря (перевірити прохідність дихальних шляхів). Можна злегка змочити обличчя холодною 

водою. Дати пацієнту вдихнути пари нашатирного спирту на ватній кульці; протерти скроні 

ватною кулькою з нашатирним спиртом. Не можна робити холодні компреси або давати 

хворому пити воду. Через порушену здатність ковтати вода може потрапити в дихальні шляхи. 

У разі зупинки серця необхідно проводити непрямий масаж серця в поєднанні зі штучним 

диханням. 

6.8. У всіх випадках слід звернутися по спеціалізовану допомогу та повідомити 

безпосереднього керівника. 

 

 

Заступник директора з НВР 
__________________________________ ____________                  __Матейчук М.Г. 
 (підпис)  (прізвище, ініціали) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ директора 

Заставнівського ЗЗСО І-ІІІст. 

                                                                                                                                Наказ № ___від 31.08.2020 р. 

                                                                                                                       

                                                                                                                                                  Додаток 2 

 

 

Тимчасове положення  

щодо порядку організації освітнього процесу ЗЗСО в період 

карантину 
 

I. Загальні положення 

1.1. Дане Тимчасове положення щодо порядку організації освітнього 

процесу в період карантину, у зв’язку з поширенням 

коронавірусної  хвороби (COVID -19) у 2020/2021 н.р. (назва ЗО) (далі 

Положення) розроблено відповідно до ст. 23 Закону України «Про  освіту», 

Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів в 

закладах освіти в період карантину, у зв’язку з поширенням корона вірусної 

хвороби (COVID -19), затверджених постановою Головного державного 

санітарного лікаря України, листа МОН України від 05.08.2020р. № 1/9-420. 

1.2 Це Положення стосується організації роботи школи в умовах 

«зеленого», «жовтого» або «помаранчевого» рівня епідемічної небезпеки; 

1.3 При наявності «червоного» рівня епідемічної безпеки та (або) 

відповідного рішення обласної (міської комісії)  ТБ НС відвідування школи 

забороняється, а освітній процес забезпечується з використанням технологій 

дистанційного навчання (ТДН). 

1.3 Усі учасники освітнього процесу, партнерські організації та установи, 

що здійснюють свою діяльність на базі школи зобов’язані  неухильно 

дотримуватись даного Положення. 

1.4. Вхід до закладу освіти буде можливий лише у захисній масці або 

респіраторі. Захисні маски можуть не використовуватися під час проведення 

занять у навчальних приміщеннях. Під час пересування приміщеннями 

закладу освіти використання захисних масок є обов’язковим. 

1.5. У період карантину до закладу не допускають батьків або 

супроводжуючих осіб – крім тих, які супроводжують осіб з інвалідністю. 

 

ІІ. Допуск до роботи. Обов’язки працівників закладу освіти 

Працівники закладу допускаються до роботи за умови: 

 проходження інструктажів з безпеки життєдіяльності учасників 

освітнього процесу, правил поведінки у закладі освіти в умовах карантину; 

 проведення термометрії безконтактним термометром та наявності 

температури не вище ніж 37,2° C (при підвищеній температурі та за 



 

наявності ознак гострого респіраторного захворювання не допускаються на 

робоче місце);  

 використання засобів індивідуального захисту (респіратора або 

захисної маски, в у тому числі виготовлених самостійно); 

 забезпечення засобами індивідуального захисту із розрахунку 1 

захисна маска (одноразова) на 3 години роботи; 

 наявності на робочому місці працівника засобів індивідуального 

захисту – із розрахунку на 5 робочих днів, у т. Ч. На 1 робочу зміну; 

 дотримання правил використання засобів індивідувального захисту: 

після кожного зняття засобів індивідуального захисту та перед одяганням 

чистих засобів індивідуального захисту, працівник повинен ретельно вимити 

руки з милом або обробити антисептичним засобом. 

ІІІ. Обов’язки адміністрації, чергового адміністратора, медсестри 

закладу 

 На період карантину адміністрація, черговий адміністратор, медсестра 

закладу забезпечують наступні умови безпеки: 

 створення місця для обробки рук антисептиками на вході до закладу 

та їдальні; 

 збір використаних масок і рукавичок в окремий контейнер; 

 функціонування підготовлених санітарних  кімнат: рідке мило, 

паперові рушники або електросушарки для рук; 

 розміщення плакатів, банерів про респіраторну гігієну та етикет 

кашлю; 

 обладнання медпунктів: безконтактні термометри, дезінфектори, 

засоби індивідуального захисту; 

 нанесення розмітки на підлозі для утримання дистанції та 

організованого руху коридорами; 

 організація провітрювання приміщень після кожного заняття; 

 очищення і дезінфекція поверхонь – дверних ручок, столів, місць для 

сидіння, перил тощо – після проведення занять у кінці робочого дня; 

 щоденний контроль за виконанням рекомендацій;  

 проведення роз’яснювальної роботи з персоналом та здобувачами 

освіти щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування на 

виявлення COVID-19 серед персоналу або здобувачів освіти; 

 виконання дій, пов’язаних з реєстрацією випадків захворювання на 

коронавірусну хворобу серед здобувачів освіти та працівників закладу 

освіти; 

 недопущення до роботи персоналу, визначеного таким, який 

потребує самоізоляції відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони 

здоров’я; 



 

 проведення інструктажу для працівників щодо запобігання 

поширенню COVID-19, дотримання правил респіраторної гігієни та 

протиепідемічних заходів; 

 забезпечення обмеження проведення масових заходів (нарад, зборів 

тощо) в закритих приміщеннях (окрім заходів необхідних для забезпечення 

функціонування закладів освіти – проведення педагогічних рад, 

конференцій трудового колективу тощо). 

ІV. Обов’язки вчителів та медсестри закладу 

4.1. Перед заняттями вчителі опитуватимуть учнів щодо їхнього 

самопочуття. 

4.2. В разі виявлення ознак гострої респіраторної хвороби, за відсутності 

батьків, здобувачі освіти тимчасово ізолюються у виокремленому та 

обладнаному спеціальному приміщенні для тимчасового перебування 

учасників освітнього процесу. 

4.3. Медсестра або класний керівник інформує батьків (інших законних 

представників) про стан здоровя дитини та приймає узгоджене рішення 

щодо направлення її до закладу охорони здоров’я. 

V. Адаптація освітнього процесу  

5.1. проводити заняття, за можливості, на відкритому повітрі; 

5.2.  відмінити кабінетну систему навчання, ввести класну шляхом 

проведення занять впродовж дня для одного і того ж класу (групи) в 

одній і тій самій аудиторії (кабінеті); 

5.3. визначити різний час початку та закінчення занять, перерв для різних 

класів (графік додається); 

5.4. обмежити проведення масових заходів (нарад, зборів тощо) в закритих 

приміщеннях. 

VІ. Організація освітнього процесу з урахуванням епідеміологічної 

ситуації 

6.1. Рішення щодо особливостей організації освітнього процесу в 

закладах освіти в умовах ―зеленого‖, ―жовтого‖ та ―помаранчевого‖ рівнів 

небезпеки приймає педагогічна рада закладу (рада закладу освіти) з 

урахуванням тимчасових рекомендацій Головного державного санітарного 

лікаря щодо протиепідемічних заходів у закладах освіти.  

6.2. При ―червоному‖ рівні небезпеки відвідування закладів освіти 

здобувачами заборонено, отже освітній процес відбувається дистанційно. 

VІІ. Вимоги до організації харчування учнів 

7.1. затвердити графік харчування здобувачів освіти; 

https://mon.gov.ua/ua/news/maski-na-zanyattyah-neobovyazkovo-kontrol-za-stanom-zdorovya-zaborona-shvedskogo-stolu-v-yidalnyah-zatverdzheno-rekomendaciyi-zakladam-osviti-dlya-roboti-z-1-veresnya


 

7.2. організація харчування за типом «шведського столу» та шляхом 

самообслуговування на період карантину не дозволяється; 

7.3. при організації харчування необхідно забезпечити відстань між 

столами не менше 1,5 м; 

7.4. усі працівники харчоблоку забезпечуються засобами індивідуального 

захисту із розрахунку 1 захисна маска на 3 години роботи, 

одноразовими рукавичками, які необхідно змінювати після кожної дії 

(виробничого процесу на харчоблоці їдальні), не пов’язаних між 

собою. Засоби індивідуального захисту мають бути в наявності із 

розрахунку на 5 робочих днів, у т. Ч. На 1 робочу зміну – 

безпосередньо на робочому місці працівника; 

7.5. після кожного зняття засобів індивідуального захисту (захисних масок 

одноразових рукавичок) перед одяганням чистих засобів 

індивідуального захисту працівник повинен ретельно вимити руки з 

милом або обробити антисептичним засобом; 

7.6. працівник їдальні, який видає страви або здійснює розрахунок, 

повинен бути забезпечений засобами індивідуального захисту: 

захисною маскою або респіратором, захисними окулярами або 

захисним щитком, одноразовими рукавичками; 

7.7. при організації харчування необхідно забезпечити умови для 

дотриманням працівниками правил особистої гігієни (рукомийники, 

мило рідке, паперові рушники (або електросушарки для рук), 

антисептичні засоби для обробки рук тощо. 

Заступник директора з НВР                                            Матейчук М.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 3 

Перелік наказів ЗО до початку нового навчального року 

До запропонованого переліку наказів визначених МОНУ, варто 

видати ще такі накази: 

1. «Про підготовку до нового навчального року», яким затверджується 

план заходів щодо підготовки закладу освіти до нового навчального року та 

опалювального сезону,  план організаційних та ремонтних робіт, що 

передбачає виконання основних робіт до початку експлуатації приміщень 

закладу освіти в новому навчальному році, а також визначає склад, завдання 

і порядок роботи робочої комісії з перевірки виконання організаційних та 

ремонтних робіт. 

2. «Про створення постійно діючої технічної комісія з обстеження 

приміщень, інженерно-технічних комунікацій закладу освіти», яка 

проводить огляд будівель, приміщень, комунікацій з метою приведення 

інженерно-технічних комунікацій, устаткування, обладнання у відповідність 

до чинних стандартів, правил, норм з охорони праці, а також підготовки 

закладу освіти до опалювального сезону 

3. «Про призначення відповідальних осіб за організацію роботи з питань 

цивільного захисту, охорони праці, безпеки життєдіяльності в закладі освіти 

і окремих структурних підрозділах, відповідальних осіб за пожежну безпеку, 

стан безпеки будівель та споруд, електрогосподарства, газового 

господарства (якщо воно є в наявності), тепломережі, а також 

відповідальних з інших питань діяльності закладу освіти (за необхідністю)». 

4. «Про затвердження Тимчасового Положення про організацію 

освітнього процесу на 2020/2021 н.р. та правил внутрішнього трудового 

розпорядку для працівників закладу освіти». 

5. «Про затвердження плану організаційно-технічних заходів щодо 

поліпшення стану умов і охорони праці, здоров’я працівників та учнів, 

забезпечення пожежної безпеки закладу освіти, попередження дитячого 

дорожньо-транспортного травматизму» 

6. «Про роботу закладу під час призупинення занять, особливості роботи 

працівників у дистанційному режимі» 

7. «Про переведення працівників на гнучкий графік роботи, складання 

графіку проведення дезінфекції приміщення» 

 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ директора 

Заставнівського ЗЗСО І-ІІІст. 

                                                                                                                                Наказ № ___від 31.08.2020 р. 

 

Додаток 3 

   

  Директору 

_____________________________ 
                         (повне найменування закладу освіти) 

______________________________________ 
                  (прізвище, ініціали директора) 

______________________________________, 
  (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) заявника  

 чи одного з батьків або інших законних 

представників      дитини) 

який (яка) проживає за адресою: 

_______________________________________ 
          (адреса фактичного місця проживання) 

Контактний телефон: 

____________________ 

Адреса електронної поштової  

скриньки: 

___________________________________ 

______________________________ 

ЗАЯВА 

Прошу організувати для 

________________________________________________________________ 
                                                                            (прізвище, ім’я, по батькові  здобувача освіти) 

здобуття загальної середньої освіти шляхом поєднання 

______________________________________ 
                                                                                                                          (назва інституційної форми 

здобуття освіти) 

форми з (назва індивідуальної форми здобуття освіти) для самостійного 

опанування змісту окремих навчальних предметів (____________________________) 

за _____ клас. 
                                                    (назви навчальних предметів) 

____________ 
        (дата) 

____________ 
(підпис) 
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Наказ директора 
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Додаток 4 

Дії учасників освітнього процесу в умовах нестандартних ситуацій 

Ситуація 1 В учня /учениці виявили ознаки захворювання на COVID-19 

Дії учасників освітнього процесу: 

Вчитель телефоном інформує чергового адміністратора та медпрацівника. 

Медпрацівник забирає дитину до ізолятора або спеціально відведеного 

приміщення та повідомляє заступнику з господарської частини про приміщення, 

яке необхідно дезінфікувати. 

Дітей класу ізолюють (припиняється рух дітей по закладу освіти). 

У разі потреби медпрацівник викликає швидку медичну допомогу. 

     Технічний працівник дезінфікує приміщення. 

Черговий адміністратор інформує батьків та органи управління освітою 

про виявлення дитини з ознаками хвороби, обмежує вхід до приміщення, де 

перебуває дитина із симптомами. 

Вчитель проводить інструктаж з дітьми, які контактували з дитиною з 

ознаками хвороби. 

Діти класу, де виявили дитину із симптомами, переходять на самоізоляцію 

до отримання результатів лабораторних досліджень. 

   Якщо тест не підтверджує COVID-19, діти повертаються на навчання. 

Якщо тест підтверджує COVID-19, діти переходять на дистанційне 

навчання на два тижні. 

 

Ситуація 2 У школі виявили ознаки захворювання працівника на 

COVID-19. 

Дії учасників освітнього процесу: 

Працівник звертається до медичного працівника, його ізолюють у 

спеціальному приміщенні та викликають швидку допомогу. 

Медичний працівник повідомляє заступника з господарської частини про 

приміщення, які необхідно дезінфікувати. 

Адміністрація закладу освіти визначає коло учасників, які контактували із 

педагогом. 

Дітей контактних класів та працівників закладу, що контактували із 

педагогом  ізолюють (припиняється рух дітей по закладу освіти). 

 Технічний працівник дезінфікує приміщення. 

Черговий адміністратор інформує батьків та органи управління освітою 

про виявлення педагога з ознаками хвороби. 



 

Вчитель проводить інструктаж з дітьми, які контактували з педагогом з 

ознаками хвороби. 

Контактні особи-працівники закладу, переходять на самоізоляцію до 

отримання результатів лабораторних досліджень,  в цей час перебуваючи на 

лікарняному. 

 Якщо тест не підтверджує COVID-19, вони повертаються до роботи. 

Якщо тест підтверджує COVID-19, вони проджорвжують перебувати на 

лікарняному. 

 

Ситуація 2 Учасник освітнього процесу прийшов без маски. 

 

Учасник  недопускається в приміщення закладу освіти. 

Черговий адміністратор інформує медичного працівника про ситуацію 

відсутності маски в учасника освітнього процесу. 

Медичний працівник видає  учаснику не менше двох масок. 

Учасник допускається до закладу освіти 
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Додаток 5 

Пам’ятка для батьків учнів закладу освіти щодо організації 

дистанційного навчання в «червоній зоні» рівня епідемічної небезпеки 

  

1. Учіть дітей плануванню за допомогою написання режиму 

дня/графіку, який складіть разом із дитиною враховуючи її бажання, 

потреби та обов’язкові справи.  Запропонуйте дитині записувати на аркуші 

паперу справи, які необхідно виконати на наступний день, справи, які вона 

хотіла би зробити самостійно та разом із вами. Розраховуйте час таким 

чином, щоб робота та відпочинок були у співвідношенні 40 хв. заняття/20 

хв. відпочинок. Слідкуйте за дотриманням цього співвідношення та 

виконанням спланованого графіку. Розробіть систему заохочень за виконані 

завдання та дотримання графіку, які дитина отримуватимуть щовечора.  

2. Слідкуйте за дотриманням графіку освітнього процесу, не 

допускайте відставання. 

Для ефективної організації навчального процесу вдома (відповідно до 

організованих навчальним закладом онлайн-занять) в режимі дня дитини 

передбачити гнучкі зміни (наприклад: вранці навчається в онлайн-режимі, 

проходить онлайн-курс або бере участь у тестуваннях та контрольних 

перевірках знань. У другій половині дня виконує домашні завдання (створює 

проект, читає, робить поробку), бере участь в онлайн-курсах, додаткових 

занять, гуртках тощо).  

3. Складаючи режим дня, враховуйте особливості власної дитини. 

Дистанційна форма навчання дає можливість регулювати навантаження і 

скоригувати графік навчання. враховуючи особливості дитини (записати 

онлайн-уроки і заняття). 

Тобто перегляд відеоуроків, занять можна перенести у більш 

продуктивний час дитини, навчальні години можуть тривати більше або 

менше (перегляд 1-го або 2-х відеоуроків одночасно чи з перервами на 

відпочинок). 

4. Заздалегідь складайте режим дня на наступний день. Ввечері, 

разом із дитиною складіть режим дня на наступний день, враховуючи план 

проведення занять, побажання дитини (які вона заздалегідь записала на 

аркуші паперу) та виконання обов’язкових справ (написання домашніх 

завдань, проектів, прибирання власної кімнати тощо)  

5. Бажано дотримуватись однакових часових меж (наприклад: 

навчання з 10:00 до 12:00, виконання домашнього завдання з 15:00 до 16:00, 

прибирання робочого місця 16.00 – 16.30). Це допоможе дитині 



 

дисциплінуватися, дотримуватись режиму дня, звикнути до нової організації 

навчального процесу. 
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Додаток 6 

Методичні рекомендації щодо проведення у 2020/2021 навчальному році 

ДНЯ ЗНАНЬ та ПЕРШОГО УРОКУ 

у закладі освіти  

Свято ПЕРШОГО ДЗВОНИКА  завжди було днем яскравих вражень та 

позитивних емоцій для школярів,  очікування чогось незвичайного від зустрічі з 

однолітками.  У зв’язку з епідеміологічною ситуацією, що склалася в 

Україні, з метою запобігання коронавірусної хвороби (COVID-19) 

Міністерство освіти і науки України рекомендує  урізноманітнити 

проведення  урочистостей в залежності  від  рівнів епідемічної небезпеки 

поширення COVID-19. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 641 

«Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних 

заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» в залежності від 

епідемічної ситуації в регіоні або окремих адміністративно-територіальних 

одиницях встановлюється рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 

(«зелений», «жовтий», «помаранчевий» або «червоний»). 

Рівень епідемічної небезпеки визначається рішенням Державної комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 

У регіоні, щодо якого відсутнє рішення Державної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій про встановлення 

рівня епідемічної небезпеки, застосовуються протиепідемічні заходи, 

передбачені для «зеленого» рівня епідемічної небезпеки. 

2020/2021 навчальний рік у закладах загальної середньої освіти 

розпочнеться відповідно до особливостей епідеміологічної ситуації в 

конкретному регіоні або окремій адміністративно-територіальній одиниці, а 

саме: 

1) «зелений», «жовтий» або «помаранчевий» рівень епідемічної 

небезпеки - відвідування закладів освіти здобувачами загальної середньої освіти 

дозволено в звичайному режимі;  

2) «червоний» рівень епідемічної небезпеки - відвідування закладів 

освіти здобувачами загальної середньої освіти заборонено, а отже, освітній 

процес забезпечується з використанням технологій дистанційного навчання. 

Рішення щодо особливостей організації освітнього процесу у закладах 

освіти в умовах «зеленого», «жовтого» або «помаранчевого» рівнів епідемічної 



 

небезпеки приймає педагогічна рада закладу освіти з урахуванням Тимчасових 

рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в 

період карантину в зв’язку з поширенням короновірусної хвороби (COVID-19), 

затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 

30.07.2020 № 42. 

У рамках підготовки закладів загальної середньої освіти до початку 

навчальних занять Міністерство освіти і науки України підготувало Рекомендації 

щодо організації роботи закладів загальної середньої освіти. 

Тому,  для освітніх закладів, віднесених до червоної зони  рекомендуємо: 

 

Застосувати дистанційні, посильні для освітніх закладів форми роботи, 

використовуючи сайти освітніх закладів, дистанційні платформи Moodle, 

Zoom, Skype. 

1. На сайті освітнього закладу розмістити інформацію про  початок 

навчального року.  

2.   Для одинадцятикласників та першокласників освітніх закладів  на сайті 

створити окремий ресурс з  побажаннями. Перший  дзвінок для них – значна 

подія символічного початку навчання  і увагу можна приділити їм у 

віртуальному середовищі. 

          3. Організувати перегляд відеоматеріалів. Це свято є, як спільним для всіх, 

так і особистим для кожного. Це свято учнів, учителів, батьків, свято, яке 

об’єднує всі покоління. І Перший дзвінок для них має пролунати  в ході 

віртуального спілкування, для прикладу через платформу Zoom чи інший ресурс.   

4. На сайті освітнього закладу розмістити відео з демонстрацією Першого 

дзвоника, звернення керівника закладу, або його  письмовий варіант, яке 

стосується початку навчального року. 

          5. Організувати конкурс відео звернень учнів, батьків, вчителів на 

сторінках соціальних мереж (Facebook, WhatsApp, Instagram). 

6.  По можливості не обійти увагою і першокласників та учнів всіх класів. 

На розсуд керівництва шкіл це можуть бути телефонні вітання від класних 

керівників, спілкування через Skype, інші форми. 

           7. Запустити флешмоб учасників освітнього процесу різного віку «Перший 

дзвінок». 

            8. Залучити учнів та батьків до участі у віртуальних екскурсіях та 

виставках. 

Кожен освітній заклад, район, місто, село обере свої особливі традиції його 

проведення, своє бачення і підходи: привітання випускників, вітання  від друзів, 

побажання вчителів, батьків, учнівського самоврядування.  Вибір залишається за 

закладом.  

Пропонуємо використати відеоматеріали попередніх років, які 

стосуються попереднього навчального періоду та розмістити на сайті 

освітнього закладу: 
 дружні шаржі від друзів та учнів школи; 



 

 складання листів  від  школярів та розміщення їх на сайтах освітніх 

закладів; 

 від одинадцятикласників попросити зробити фрагменти зі шкільного 

життя,  доброзичливі гуморески, музичні портрети класних керівників, 

улюблених вчителів; 

 презентації фотогалерей, щоденники, записи-спогади класних керівників 

та випускників,  інтерв’ю представників батьківської громадськості; 

 віртуальні виставки досягнень учнів; 

 оригінальне вітання для батьків всіх школярів за участь у розбудові 

освітнього закладу. 

Для освітнього закладу, віднесеного до жовтої, помаранчевої та зеленої 

зони: 

Не проводити традиційні шкільні лінійки, а рекомендуємо використати 

ресурси спортивних, музичних, позашкільних,  культурно-освітніх закладів та 

спільно організувати розваги у визначених місцях з чітким дотриманням правил 

адаптивного карантину та неухильно дотримуватись  дистанційних вимог.  

Заходи краще провести по класах чи паралелях з метою уникнення 

великого скупчення учнів. 

З метою підвищення емоційного сприйняття у процесі проведення Першого 

уроку рекомендується використовувати музичні твори, відеоролики, 

мультимедійні презентації, фрагменти документальних фільмів, які висвітлюють 

здоровий спосіб життя, спортивні досягнення рідного міста, селища, села. 

Реформа Нової української школи передбачає, що вчителі, батьки та учні є 

партнерами у освітньому процесі. Свято нового навчального року  –  це 

можливість  створення єдиного виховного простору.  

Впевнені, що всі педагоги та директори закладів освіти – творчі, 

винахідливі, оригінальні, талановиті, креативні, і вони мають своє нестандартне 

бачення проведення цього свята. 

Пропонуємо  нові форми та ідеї: 

Розроблення сценарію Дня знань, плану руху та розташування школярів у 

визначеному місці. Забезпечення безпечного руху  учнів класу  від закладу 

освіти до визначеного місця проведення організованого дозвілля чи на території 

освітнього закладу. 

Організація та зміст роботи відпочинково-розважальних майданчиків для 

різного віку школярів,  наприклад, таких, як:  

майданчик № 1 – театральна гра-вистава; 

майданчик № 2 – пісенне свято на майдані; 

майданчик № 3 – сімейні спортивні розваги; 

майданчик № 4 – конкурс малюнків на асфальті; 

майданчик № 5 – музична родинна естафета; 

майданчик № 6 – танцювальний марафон; 

майданчик № 7 – циркова вистава; 

майданчик №8  – спортивні ігри та інші… 



 

 Квести. Квести допоможуть яскраво та ефектно відсвяткувати День знань. 

Завдяки їх динамічності та ігровій формі початок навчального року можна 

перетворити на цікаве та захопливе змагання.  

Майстер-класи. День знань має бути не лише цікавим, а й корисним. І щоб 

довести це, можна організувати серію майстер-класів та воркшопів для дітей і 

дорослих. 

Указом  Президента України, 2020/2021 навчальний рік оголошено Роком 

математичної освіти в Україні, впродовж якого планується впровадити 

найбільш нагальні й потрібні дітям та освітянам новації, а також закріпити думку 

про те, що математика потрібна кожному з нас у повсякденному житті. Добірка 

корисних посилань, які можна використати у підготовці  уроків математики: 

1. Ігри та вправи на розвиток комунікативних навичок 

(https://urok.in.ua/taxonomy/term/140/all) 

2. 12 фактів про математику та цікаві наукові 

знахідки (https://www.youtube.com/watch?v=6sQ9taGKU0o) 

3. Цікаві факти 

математики (https://www.youtube.com/watch?v=QYgH1lRkY1E) 

4. Чому потрібно вивчати математику. Вислови відомих людей про 

математику (https://www.youtube.com/watch?v=ghXdayQ4kho) 

5. Роль математики в житті 

людини (https://www.youtube.com/watch?v=Xhzu2Yjo2VA). 

У ході підготовки до проведення урочистих заходів необхідно передбачити: 

1. проведення віртуальних заходів та розроблення їх змісту окремо 

Використання Державної символіки (Герб, Прапор, Гімн України) у порядку, 

встановленому чинним законодавством. 

2. Дотримання принципу доброзичливості та правильної оцінки 

теперішньої ситуації. 

3. Розроблення  особливого сценарію відповідно до специфіки початку 

навчального року, тобто віднесення до однієї з чотирьох зон та можливостей 

освітнього закладу. 

4. Планування для певних вікових категорій або за  певною тематикою. 

Широке інформування громади,  району, міста/села про проведення 

віртуальних урочистих заходів і висвітленням в засобах масової інформації 

матеріалів про організовані події. 

 

 

https://www.president.gov.ua/documents/312020-32165
https://urok.in.ua/taxonomy/term/140/all
https://www.youtube.com/watch?v=6sQ9taGKU0o
https://www.youtube.com/watch?v=QYgH1lRkY1E
https://www.youtube.com/watch?v=ghXdayQ4kho
https://www.youtube.com/watch?v=Xhzu2Yjo2VA


 

Рекомендуємо теми Першого уроку:  

для учнів  1- 4 класів  «Здоров’я дитини – багатство країни»,  

для учнів  5- 11 класів  «Бути здоровим – бути успішним!». 

Орієнтовними темами Першого уроку – Уроку здоров’я  можуть 

бути такі: «Моє здоров'я – багатство нації, здоров'я нації – сила держави!», 

«Здорова дитина – багата Україна!», «Бути здоровим – бути успішним!», 

«Здоровому – все здорово!», «Крок за кроком до здоров'я!», «Здоров’я – 

головний життєвий скарб», «Діти, рух, здоров'я», «Ми скажемо «Так» 

здоровому способу життя!, тощо. 

Урок доцільно провести під гаслом «Здоровим бути модно!», 

оскільки саме здоров’я є тим чарівним ключем, який відчиняє двері 

можливостям чогось прагнути і досягати, омріювати і здійснювати, 

реалізувати і розвивати себе, встановлювати орієнтири майбутнього. 

Зважити на ситуацію зі світовою пандемією коронавірусної 

хвороби (COVID-19) та проаналізувати стан в області та в населеному 

пункті. Нагадати  школярам про карантинні вимоги та шляхи 

запобігання інфікування коронавірусом. 
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Рекомендації щодо убезпечення інфікування коронавірусом. 
Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів, що можуть спричиняти 

захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому.  

Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене  

дихання.  

У разі появи симптомів, що свідчать про гострі респіраторні захворювання під час 

подорожі або після неї, мандрівникам рекомендується звернутися до лікаря та надати 

відомості про історію подорожей.  

Стандартні рекомендації ВООЗ для широкої громадськості щодо зменшення 

впливу та передачі ГРВІ:  

 часто мийте руки або обробляйте  дезінфікуючими засобами;  

 під час кашлю та чхання прикривайте рот і ніс паперовою хустинкою. Використану хустку 

варто негайно викинути та помити руки;  

 уникайте тісного контакту з усіма, хто має гарячку та кашель;  

 якщо маєте підвищену температуру тіла, кашель й утруднене дихання, якнайшвидше 

зверніться до лікаря та повідомте йому попередньою історією подорожей;  

 відвідуючи живі ринки в районах, в яких зараз фіксуються випадки нового коронавірусу, 

уникайте контакту з живими тваринами та поверхнями, які контактують з тваринами;  

 не споживайте сирих чи недостатньо термічно оброблених продуктів тваринного походження. 

Із сирим м'ясом, молоком тощо слід поводитися обережно.  

Корисні посилання 
1. Мультики про здоров’я. Освіта дитини XXI століття. MagneticOne Org 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLshJpmmXcDiRCBf3grquj08YDV0nUt-Eq 

2. Факти про здоров'я. Секрет довголіття 

https://www.youtube.com/watch?v=7DbRvy7M6MM 

3. Як вберегтись від коронавірусної інфекції: поради Всесвітньої організації охорони 

здоров’я 

https://www.youtube.com/watch?v=2n-JJy_hJ84 

4. 7 квітня — Всесвітній день здоров'я 

https://www.youtube.com/watch?v=6UxOog2DMs8 

5. Чудова пісня "Молодь обирає силу і здоров'я!" (сл. Наталії Харибіної) 

https://www.youtube.com/watch?v=GiFhrT4ORZ0. 
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https://www.youtube.com/watch?v=6UxOog2DMs8
https://www.youtube.com/watch?v=GiFhrT4ORZ0
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Додаток 8 

Методичний порадник педагогам щодо 

організації дистанційного навчання  у закладі освіти у 2020/2021 

н.р. під час ускладненої епідеміологічної ситуації 

Вибір платформи для проведення уроків 

Якщо вчителі вже відвідували вебінари або онлайн-конференції, тоді 

вони мають уяву про те, як проходить урок, навіть якщо їм ще не 

довелося проводити їх самим. 

Для уроків в онлайн-режимі характерні такі риси: 

 можливість і вчителю, і учням використовувати аудіо та відео 

інструменти, щоб бачити і чути один одного; 

 функція «підняти руку» для звернення до вчителя/учня; 

 функція «включити» або «виключити» мікрофон вчителя/учня; 

 функція «чат», де можна писати запитання або зауваження; 

 функція «інтерактивна біла дошка»; 

 функція «поділитися» екраном (слайдами, документами, тощо) 

вчителя або учнів; 

 функція «створення виділених зон» для парної або групової 

роботи. 

Наводимо перелік популярних платформ. Skype – дуже популярний 

інструмент, знайомий багатьом учителям і учням, хоча він і не має 

функцій інтерактивної білої дошки та виділених зон, а також має 

обмеження у кількості учасників у безкоштовній версії. Zoom – 

надзвичайно популярна платформа серед учителів з повним комплектом 

рис, наведених вище. Вона безкоштовна для уроків один на один та для 

групових занять (до 40 хвилин). Adobe Connect та WizIQ мають ще 

більше характеристик. Вони потребують підписки та оплати, але й 

мають безкоштовні пробні версії. Детальніше про ці платформи читайте 

далі. 

Обираючи будь-яку платформу, необхідно ознайомитися з 

інструкціями, приєднатися до групи користувачів, уважно передивитися 

навчальні відео. Потім можна самостійно випробувати функції у ролі 

вчителя, щоб засвоїти необхідні дії. Надалі можна поступово 

опановувати весь функціонал. 

 

Підтримка контакту з учнями 

Учителі, які працюють з окремими учнями, або з невеликими 

групами, підтримують зв'язок за допомогою електронної пошти, Viber, 

WhatsApp або Slack. Але якщо вчителю потрібно задати домашнє 

https://www.skype.com/
https://zoom.us/
https://www.adobe.com/products/adobeconnect.html
https://www.wiziq.com/


 

завдання, надіслати документ, запропонувати тест, краще вибрати 

навчальну платформу. Такими можуть бути Google Classroom,  Human 

Школа, Edmodo та інші. 

Попитом користуються добре відомі інструменти комунікації та 

зворотного зв’язку, які сприяють незалежному учінню. Ось неповний 

перелік безкоштовних програм. 

 Padlet – інтерактивна дошка, на яку можна додавати фото, 

тексти, документи, аудіо/відео записи; 

 Flipgrid – відео-зона, де можна розміщувати відео з завданнями 

для учнів, які в свою чергу можуть створити свої відео-матеріали;  

 Actively Learn – можливість додавати запитання або нотатки до 

статті, або ділитися посиланнями на веб-сайт і читати коментарі учнів;  

 Quizlet – створення електронних карток і вікторин для вивчення 

нової лексики;  

 Storybird – можливість створення з учнями цікавих навчальних 

книг з ілюстраціями, які можна анонімно поширити в інтернеті. 

Оскільки безпрецедентна ситуація з вірусом на сьогодні недостатньо 

з’ясована, вчителі змушені розглядати інформаційні технології як новий 

спосіб навчання учнів.  

Перше питання яке виникає це, яким способом синхронним чи 

асинхронним вчителі планують скористатися. Або іншими словами, чи 

буде вчитель використовувати онлайн викладання, щоб одночасно 

зібрати клас у віртуальній аудиторії (синхронно) або буде відправляти 

учням роботу, та просити їх звітувати про її виконання (асинхронний).  

Тож, поради щодо роботи за цими двома способами будуть різними. 

Учителі можуть, наприклад, скористатися Skype; який надає відео 

зв’язок, текстовий чат, обмін екраном та запис. Додаткові функції, як-от 

«зустрітися зараз», дозволять учителям об'єднати всіх учнів у одну 

групу. Мінусом є те, що не всі користуються Skype, він потребує 

створення облікового запису, що може призвести до розголосу 

персональних даних. До того ж, безкоштовна версія Skype дозволяє 

об’єднати в групу лише до 10 осіб.   

Якщо вчителі мають обліковий запис Google, наприклад, 

користуються Gmail, то вони мають безкоштовний доступ до Google 

Meet (раніше Google Hangouts). Google Meet дозволяє встановити 

безпечний голосовий або відео зв’язок зі 100 особами. Google також має 

вбудовану платформу Google Classroom, якою можна скористатися як 

для синхронного, так і для асинхронного навчання. 

ZOOM платформа, з якою працюють наразі багато шкіл в усьому 

світі, є безкоштовною для використання протягом 40 хвилин, але для 

організації навчання великої кількості  класів протягом довшого часу 

школі потрібно буде оплачувати користування цією платформою. 

Однією з переваг ZOOM є те, що учням не обов’язково створювати 

обліковий запис і піблікувати власні контактні дані. Для приєднання 

https://classroom.google.com/u/0/
https://human.ua/schools
https://human.ua/schools
https://www.edmodo.com/
https://padlet.com/
https://info.flipgrid.com/
https://www.activelylearn.com/
https://quizlet.com/en-gb
https://storybird.com/


 

достатньо натиснути на посилання і ввести пароль. ZOOM має функцію 

«сесійні зали», що дозволяє організувати парну та групову роботу.  

Додаткові технології дистанційного навчання 
Зрозуміло, що для організації онлайн навчання окрім інтернет-

платформи знадобиться підключення до мережі Інтернет. 

Розповсюдженою технологією є Wi-Fi, яка, зазвичай забезпечує 

надійний зв’язок. Проте, у випадку масового підключення її пропускна 

здатність може бути недостатньою. Тому бажано підключити 

комп’ютер до кабельної мережі, що надасть стійкіший зв’язок.  

Ефективне синхронне онлайн-навчання потребує аудіо та 

відеозв’язку. Мікрофони, динаміки і камери, здебільшого, вбудовані у 

ноутбуки, смартфони, планшети. Проте, вони не завжди можуть 

забезпечити якісний звук. Тому рекомендується використовувати 

гарнітуру. 

 

 Планування й організація уроків онлайн 

Плануючи онлайн-уроки, варто пам’ятати: «менше означає більше». 

Кожна активність онлайн, ймовірно, потребуватиме більше часу, ніж у 

звичайному класі. На початку і протягом кожного заняття можуть 

виникати невеликі проблеми з підключенням, звуком, камерою, онлайн-

інструментами. Заплануйте 2-3 хвилини на початку уроку для того, щоб 

переконатися, що всі підключилися, чують і бачать. Передбачте певну 

кількість часу на непердбачувані ситуації, як-от: нестійкий Інтернет 

зв’язок, «зависання» програми тощо. 

Оскільки учні звичні до роботи з підручниками, доречно 

використовувати їх і під час уроків онлайн. Хоча, очевидно, певні 

активності потребуватимуть значної адаптації. Наприклад, можливо, не 

доцільно пропонувати учням просто читати підручник або слухати 

великі тексти під час уроку в ZOOM. Натомість, варто застосувати 

елементи «перевернутого класу» і попросити учнів прочитати або 

прослухати текст до уроку, а час на уроці витратити на обговорення та 

виконання різноманітних завдань. 

Опрацювання граматики та лексики можна здійснювати за 

допомогою підручників, дошки або PowerPoint. Багато вчителів також 

діляться документами Google або файлами Microsoft OneNote, з якими 

учні працюють спільно. Маючи посилання, та використовуючи 

спільний доступ до екрану, учні можуть бачити доробки один одного. 

Учні також можуть писати у зошитах і демонструвати роботу через 

камеру. Учителі також можуть використовувати традиційні засоби 

навчання, як-от картки,  показуючи їх на камеру. 

Зворотний зв'язок 
Здійснення зворотного зв'язку, зокрема, отримання відповідей, 

відгуків, коментарів, може виявитися найскладнішим. Деякі платформи 

мають функції, які можуть стати у пригоді. Функція «Піднести руку» 



 

допомагає з’ясувати, хто з учнів готовий відповідати. Учні можуть 

писати на дошці або анотувати слайд. Відповідати можна і в чаті.  

Щоб уникати ситуацій, коли один учень розмовляє упродовж 

тривалого часу, необхідно, насамперед, узгодити певні 

правила/протоколи спілкування онлайн.  

Функція «Сесійні зали» дозволяє об’єднати учнів у пари або групи та 

здійснювати моніторинг виконання завдання кожною окремою парою 

або групою.  

 

Допомога учням у навчанні онлайн  

Розпочинаючи онлайн-навчання, не залучайте учнів одразу до 

виконання складних проєктів. Спочатку переконайтеся, що учні вміють 

користуватися онлайн інструментами. Сплануйте декілька простих 

активностей, які мають на  меті познайомитися із роботою платформи. 

Наприклад,  

 Дошка оголошень для спілкування. Дайте учням завдання з 

читання «упорядкувати інструкції» щодо публікацій на дошці 

оголошень, а потім попросіть їх розмістити свої відповіді на дошці. 

 «Сесійні зали». Попросіть учнів зайти у свою групу і разом із 

партнерами відповісти на короткий опитувальник «Знайомство» або 

«Зустріч після довгої перерви». 

 Електронна пошта для спілкування. Почніть із короткого 

представлення або обговорення того, чим ви займалися від моменту 

останньої зустрічі дотепер. Переконайтеся, що учні знають про функцію 

«Відповісти всім».  

 Функція «Піднести руку». Проведіть швидку розминку 

«Піднесіть руку, якщо ...." Наприклад, «Піднесіть руку, якщо вам 

подобається кава», «Піднесіть руку, якщо ви встали до 7 ранку». 

Ці завдання мають чіткі мовні цілі, тому учні все ще вмотивовані 

виконувати їх. Однак, їх справжній намір – це допомогти учням 

призвичаїтися до роботи на онлайн платформі. Якщо з самого початку 

не переконатися в тому, що учні опанували онлайн інструменти, це 

може зашкодити подальшому навчанню, відволікаючи учнів на технічні 

питання. 

 

Розвиток упевненості під час роботи в Інтернеті 
Однією з особливостей онлайн навчання є те, що багато хто почуває 

себе впевненіше, висловлюючись онлайн. Ті, хто, зазвичай, соромиться 

виступати навіть перед невеликою групою очно, може викласти 

повідомлення у соцмережі для всього світу. Але це можна легко 

зруйнувати, якщо не бути обережним із зворотним зв’язком. Адже без 

взаємодії віч-на-віч, без заохочуючого виразу обличчя, зауваги можуть 

сприйматися як різка критика. Тож, будьте гуманними: 



 

 поєднуйте загальну та особисту похвалу; навіть коротке миттєве 

повідомлення, на кшталт «Молодці! Справилися із ..." може сприяти 

підвищенню впевненості; 

 уникайте негайних виправлень публічно, це можна зробити у 

приватних повідомленнях; 

 заохочуйте взаємодію на дошці оголошень, ставлячи завдання, 

які потребують публікацій на дошці та відгуків на них; 

 узгодьте з учнями етикет щодо спілкування і співпраці онлайн, 

особливо щодо взаємовиправлення та взаємооцінювання. 

Чіткі інструкції 
Необхідність надання чітких інструкцій може здаватися очевидною, 

але оскільки здійснювати моніторинг роботи учнів під час онлайн 

уроків набагато складніше, чіткі інструкції стають ще важливішими. 

Інструктуйте учнів не поспішаючи; переконайтесь, що всі зрозуміли 

завдання. Обговоріть з учнями намір активності; за можливості 

продемонструйте, що треба зробити/наведіть приклад; надавайте 

інструкції покроково, за можливості з візуальною підтримкою; 

обов’язково перевірте, як учні зрозуміли інструкції. Все це дозволить 

уникнути втрати мотивації, яка може виникати від того, що учні 

відчувають, що вони витратили час, роблячи щось не так. 

 

Асинхронне навчання  

Однією із найпопулярніших нині платформ для дистанційного 

навчання є Google Classroom/Google Клас. Google Клас уможливлює 

вчителям швидко створювати, урізноманітнювати й упорядковувати 

завдання; встановлювати зворотний зв’язок; легко спілкуватися з усім 

класом та з кожним учнем/ученицею окремо. Всі виконані завдання 

учнів автоматично зберігаються на Google Диску, що дозволяє за 

потреби неодноразово переглядати їх. 

У Google Класі можна працювати з Google Документами, Google 

Диском, Gmail, YouTube, завантажувати аудіо та відео матеріали. 

Вчителі можуть робити оголошення, ставити запитання, коментувати 

роботу учнів у реальному часі, а також відслідковувати виконання 

завдань, перевіряти та оцінювати роботу. Учні дізнаються, яку роботу 

їм потрібно виконати, на сторінці завдань. Для учнів Google Клас веде 

облік виконаних та не виконаних завдань, а також оцінок та коментарів. 

Нині побутує достатня кількість сервісів обміну повідомленнями: як-

от: WhatsApp, Viber, Messenger тощо. Будь-який з них можна ефективно 

використати і для дистанційного навчання мови. 

Пропонуємо кілька адаптованих порад від Oxford University Press 

щодо використання сервісу WhatsApp, зокрема функцій текст, фото, 

відео, аудіо та смайлики. 

 Заповнення пропусків 



 

Учень/учениця переглядає підручник і вибирає речення. Записує 

речення у WhatsApp повідомленні, але пропускає одне слово, 

поставивши знак підкреслення ( _ ) на його місці. Потім надсилає 

повідомлення однокласнику/однокласниці. Адресанту потрібно 

надіслати у відповідь пропущене слово. 

 Речення з помилками 

Учень/учениця переглядає підручник і вибирає речення. Записує 

речення у WhatsApp повідомленні, але робить граматичну, 

орфографічну або лексичну помилку. Потім надсилає повідомлення 

однокласнику/однокласниці для перевірки. Адресанту потрібно 

надіслати у відповідь виправлене речення. 

 Викресли зайве 

Учень/учениця записує у WhatsApp повідомленні чотири слова, одне 

з яких відрізняється від інших трьох. Потім надсилає повідомлення 

однокласнику/ однокласниці. Адресанту потрібно надіслати у відповідь 

зайве слово і пояснити свій вибір. 

 Дистанційне інтерв’ю  

Учень/учениця робить аудіо запис запитань, які хоче поставити 

однокласникам. Потім надсилає запис однокласникам по черзі. 

Адресанти роблять аудіо запис відповідей на запитання. 

 Аудіо-шоденник 

Учні/учениці роблять аудіо записи розповідей про те, що вони 

роблять протягом дня. Прослухавши записи один одного, вони можуть 

порівняти до якої міри їхні заняття схожі чи не схожі. 

 30-ти секундна відео презентація 

Учні/учениці готують і записують 30-секундну відео презентацію на 

обрану тему і надсилають однокласникам. 

 Путівник  

Учні/учениці записують коротке відео про місце, яке вони добре 

знають. Це може бути їхній будинок, мікрорайон, школа тощо. Разом із 

відео записуються коментарі. 

 Опиши процес 

Учні/учениці вибирають добре знайомий процес, наприклад, 

приготування бутерброда. Фотографують кожний етап і описують його. 

 Роби те що я кажу 

Учень/учениця записує та надсилає однокласникам аудіо інструкції 

до дій, які потрібно виконати. Однокласникам потрібно 

продемонструвати розуміння інструкцій, записавши селфі відео дій, 

описаних в інструкціях. 

 Історія у смайликах  

Учні/учениці вибирають чотири  смайлики і надсилають їх 

однокласникам. Адресантам потрібно написати дуже коротку розповідь, 

яка містить усі чотири слова/поняття, які відповідають цим смайликам. 

 



 

Онлайн навчання у багатьох аспектах відмінне від традиційного, але 

у підсумку, дуже багато з того, що вчителі роблять на уроці в класі, 

можна перевести в режим онлайн. Все залежить від розуміння 

функціоналу платформи і підходів до навчання, які ці інструменти 

забезпечать.  

 

Особливості організації навчальної діяльності учнів 

 

Навчальна діяльність Особливості, ефективність, 

рівень мотивації учнів 

Подача матеріалу та завдань 

через месенджери, електронну 

пошту, соціальні мережі або 

шкільні сайти 

 використовується переважно для 

повторення вже вивченого матеріалу 

 недостатньо ефективно без 

встановлення надійного зворотного 

зв’язку і мотивації учня 

 

Розміщення записаних відео 

уроків на ТВ або YouTube 

каналах 

 учні є пасивними учасниками 

перегляду, тому така форма роботи є 

недостатньо ефективною та 

мотивуючою 

 може стати корисним у поєднанні 

з іншими видами навчальної діяльності 

Самостійне опрацювання 

учнями матеріалу друкованих/ 

електронних підручників або 

інших джерел та спілкування з 

учителями під час відео 

конференцій 

 доволі ефективна форма роботи 

 є елементом «перевернутого» 

навчання  

Самостійне опрацювання 

учнями матеріалів підручника та 

електронних ресурсів, виконання 

завдань та отримання відгуків від 

учителів 

 ефективна форма роботи за умови 

залучення низки онлайн інструментів 

Самостійне опрацювання 

учнями навчальних матеріалів на 

спеціалізованій платформі з 

можливістю виконання 

інтерактивних завдань і 

здійснення зворотного зв’язку 

 досить ефективна форма роботи 

 надає можливість створити 

індивідуальний навчальний кабінет учня 

 дозволяє працювати в 

узгодженому з вчителями режимі 

 має технічну підтримку 



 

платформи 

 мотивує учнів і сприяє взаємодії 

учитель-учень 

 

 

 


