
 

 

                                                                       
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
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а
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Н А К А З 

02.11.2020 р.                                                                                       №   

                                                         м. Заставна 

 

Про організацію освітнього процесу 

за дистанційною формою навчання 

 

          Відповідно до  Законів України «Про захист населення від інфекційних 

хвороб», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», постанов 

Кабінету Міністрів України  «Про встановлення карантину з метою 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та Головного 

санітарного лікаря України, наказу Міністерства освіти і науки України 

від 16.03.2020   № 406 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню 

коронавірусу COVID-19», Положення про дистанційну форму здобуття 

повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України 08 вересня 2020 року N 1115, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 28 вересня 2020 р. за N 941/35224, 

протокольного рішення позачергового засідання  Державної комісії ТЕБ та 

НС від 29.102020 р. №40, наказу Департаменту освіти і науки Чернівецької 

ОДА від 16.10.2020 №326 «Про вжиття невідкладних заходів в організації 

роботи закладів освіти області у період адаптивного карантину» (зі змінами), 

комісії ТЕБ та НС Заставнівської РДА від 30.10.2020 №50, наказу відділу 

освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради від 30.10.2020 

№158 «Про тимчасову організацію освітнього процесу з використанням 

технологій дистанційного навчання у закладах освіти Заставнівської міської 

ради», Положення про дистанційну форму навчання Заставнівського ЗЗСО І-

ІІІст., схваленого педагогічною радою 02.11.2020р.  та у звв’язку із 

встановленням на території Заставнівського району «червоного» рівня 

епідеміологічної ситуації, з метою вжиття невідкладних заходів, 

спрямованих на мінімізацію фізичних контактів та забезпечення збереження 

життя та здоров’я учасників освітнього процесу 

 

НАКАЗУЮ: 

 



1. Організувати з 02.11.2020 року освітній процес за дистанційною 

формою навчання до 15.11.2020 року. 

2. На період встановленого на території району «червоного» рівня 

епідеміологічної ситуації заборонити: 

2.1. відвідування здобувачами освіти закладу загальної середньої 

освіти; 

2.2. проведення учасниками освітнього процесу масових заходів, за 

участі понад 10 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення 

роботи органів державної влади та місцевого самоврядування. 

3. Класним керівникам 1-11 класів: 

3.1. Повідомити всіх учасників освітнього процесу про організацію 

освітнього процесу за дистанційною формою навчання та 

встановлені заборони і обмеження. 

3.2. Постійно вести моніторинг захворюваності здобувачів освіти. 

4. Педагогічним працівникам закладу в умовах дистанційного навчання: 

4.1. Організовувати навчальні заняття в синхронному та 

асинхронному режимі. . При цьому не менше 30 відсотків 

навчального часу, передбаченого освітньою програмою закладу 

освіти, організовувати в синхронному режимі.  

4.2. Отримання навчальних матеріалів, спілкування між суб'єктами 

дистанційного навчання під час навчальних та корекційно-

розвиткових занять, консультацій забезпечувати передачею 

відео-, аудіо-, графічної та текстової інформації в синхронному 

або асинхронному режимі. 

4.3. Під час дистанційного навчання використовувати електронні 

освітні платформи, комунікаційні онлайн сервіси: Zoom, Viber, 

WhatsApp, Google Classroom,  «На урок» , схвалені педагогічною 

радою закладу 31.08.2020 року. 

4.4. Під час організації освітнього процесу передбачати навчальні (у 

тому числі практичні, лабораторні) заняття, корекційно-

розвиткові заняття, вебінари, онлайн форуми та конференції, 

самостійну роботу, дослідницьку, пошукову, проєктну 

діяльність, навчальні ігри, віртуальні екскурсії, консультації та 

інші форми організації освітнього процесу, визначені освітньою 

програмою закладу освіти.  

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

взаємодії з поважних причин (стан здоров'я, відсутність доступу 

(обмежений доступ) до мережі Інтернет або технічних засобів 

навчання, зокрема дітей із сімей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, багатодітних, малозабезпечених сімей 

тощо), використовувати інші засоби навчання та комунікації, 

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

4.6. Дистанційне навчання осіб із особливими освітніми потребами 

здійснювати з урахуванням індивідуальної програми розвитку 

дитини та  за участі асистента вчителя.  

4.7. Облік навчальних занять і результатів навчання учнів під час 

дистанційного навчання здійснювати  у класному журналі, 

https://zoom.us/
https://classroom.google.com/u/0/


свідоцтвах досягнень. Відмітку про відсутність учня робити лише 

під час навчального заняття в синхронному режимі. Проведення 

всіх навчальних занять(незалежно від режиму проведення) 

датувати відповідно до календарно-тематичного планування. 

4.8. Оцінювання результатів навчання учнів проводити відповідно до 

критеріїв, визначених МОН України з використанням 

можливостей інформаційно-комунікаційних (цифрових) 

технологій, зокрема відеоконференц-зв'язку. Перевіряти домашні 

завдання через електронну пошту або в інший спосіб. 

4.9. Забезпечувати регулярну та змістовну взаємодію суб'єктів 

дистанційного навчання, з використанням форм індивідуальної 

та колективної навчально-пізнавальної діяльності учнів, а також 

здійснення ними самоконтролю під час навчання. 

4.10. З метою збереження здоров’я та недопущення перевантаження 

дітей практикувати під час дистанційного навчання проведення 

руханок, фізкультхвилинок, вправ для очей, постави тощо. 

4.11. Координувати свою роботу з класними керівниками та батьками 

учнів. 

5. Під час дистанційного навчання з метою забезпечення дотримання 

вимог законодавства про освіту, санітарних правил і норм щодо 

формування розкладу навчальних занять, рухової активності щоденно 

навчальні заняття розпочинати з ранкової гімнастики. Встановити 

тривалість уроків: для учнів 1-4 класів 30 хв, перерви по 15 хв, велика 

перерва після 3-го уроку – 30 хв; для учнів 5-11 класів – уроки по 35 хв, 

перерви по 10 хв, велика перерва після 3-го уроку – 25 хв. 

6. З метою забезпечення умов праці педагогів, необхідних для організації 

дистанційного навчання, відповідно до умов трудового договору за 

потреби здійснювати надання педагогічним працівникам персональних 

комп'ютерів (з можливістю використання засобів аудіо-, 

відеоконференцзв'язку) в тимчасове користування. 

7. У разі наявності поважних причин, які унеможливлюють проведення 

занять за дистанційною формою з навчального закладу (відсутність 

комп’ютерної техніки, обмежений доступ до мережі Інтернет, низький 

температурний режим в закладі, перебування на самоізоляції тощо) 

педагогічним працівникам  здійснювати проведення навчальних занять 

з дому 

8. Оплату праці педагогічних працівників здійснювати відповідно до 

Кодексу законів по працю України, Законів України «Про оплату 

праці», «Про повну загальну середню освіту», постанови Кабінету 

Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці 

працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з 

оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих 

галузей бюджетної сфери». 

9. При організації дистанційного навчання зберегти доплати за перевірку 

навчальних робіт учнів, роботу в інклюзивних класах, надбавки за 

складність, напруженість у роботі, за класне керівництво, завідування 

кабінетами, інші доплати і надбавки відповідно до законодавства. 

https://osvita.ua/legislation/law/2232/


10. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Матейчук М.Г.: 

10.1. Забезпечити організаційну та методичну підтримку педагогічних 

працівників для реалізації дистанційного навчання. 

10.2. Здійснювати моніторинг і контроль якості дистанційного 

навчання, виконання вчителями освітньої програми  закладу 

освіти. 

10.3. Відстежити коригування календарно-тематичного планування за 

рахунок ущільнення  та відповідних записів у класних журналах 

у зв’язку із зміною структури навчального року. 

11. Розмістити даний наказ на сайті навчального закладу. 

12. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

навчально-виховної роботи Матейчук М.Г. 

 

 

 

Директор ЗЗСО                                                Надія БАЧИНСЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


