
 

Комунальний заклад освіти 

«Спеціалізована школа № 134 гуманістичного навчання та виховання» 

Дніпровської міської ради 

 

НАКАЗ 

 

13 квітня 2021 р.                              м. Дніпро                                            № 30 
 

Про організацію освітнього процесу 

в школі за змішаним типом навчання  

в період обмежувальних протиепідемічних  

заходів з 14.04. по 23.04.2021 рік 
 

         На виконання Закону України “Про освіту” від 05.09.2017 № 2145-VIII, 

Закону України «Про повну загальну середню освіту» № 463-ІХ від 16.03. 

2020 року, постанов Кабінету Міністрів України «Про встановлення 

карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з 

метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» №1236 від 

09.12.2020р , «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України 

від 22 липня 2020 р. № 641» від 13.10.2020 № 956, Постанови Головного 

державного  санітарного лікаря МОЗ України від 22.08.2020 №50 «Про 

затвердження     протиепідемічних заходів у закладів освіти в період 

карантину в зв`язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, наказу 

МОН України від 08.09.2020р №1115 «Деякі питання організації 

дистанційного навчання», наказу МОЗ України від 25.09.2020 № 2205 "Про 

затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої 

освіти", відповідно до листів Міністерства освіти  і науки України від 

12.10.2020 № 1/9-575 «Про вжиття організаційних заходів із протидії 

розповсюдженню COVID-19», листа МОН України від 02.11.2020р №1/9-609 

«Щодо організації дистанційного навчання», рекомендацій МОН України 

щодо організації дистанційного навчання, протоколу №30, від 22.03.2021, 

протоколу №31, від 12.04.2021   засідання спеціальної комісії з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації природного характеру місцевого рівня, з 

метою попередження поширення захворювання на COVID та недопущення 

епідемічних ускладнень серед здобувачів освіти та працівників закладу   

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Продовжити освітній процес за змішаним типом навчання:(1-4 класи – 

очно,  з використанням технологій дистанційного навчання для учнів 1-

11 класів) на період  з 14.04. по 23.04.2021. 

2. Провести інструктивні наради МО з питань освітнього процесу з 

використанням технологій дистанційного навчання в період 

обмежувальних протиепідемічних заходів. 

Термін виконання :до 15.04.2021 



3. Надати батькам  аудіозвернення адміністрації школи щодо освітнього 

процесу  в період обмежувальних протиепідемічних заходів з 14.04.2021 

по 23.04.2021. 

 Термін виконання : до 16.04.2021 

4. Дотримуватися  алгоритм роботи школи під час навчання за 

дистанційними технологіями  (додаток 1).  

 

5. Заступникам директора Ковальчук О.М.,Маршенко О.М.,Степановій 

Т.М.: 

5.1. Забезпечити  проведення уроків у дистанційному форматі відповідно 

до розкладу уроків, дзвінків, навантаження вчителя та з урахуванням 

не перенавантаження учнів. 

Термін виконання : постійно 

5.2. Врахувати  навчально-консультативну роботу вчителів в рамках  

навантаження, для учнів класу, які навчаються за індивідуальним 

планом, які не можуть працювати відповідно до розкладу уроків з  

поважних причин (стан здоров'я, відсутність доступу (обмежений 

доступ) до мережі Інтернет або технічних засобів навчання  тощо). 

Термін виконання : з 14.04.2021 по 23.04.2021. 

5.3. Провести інструктивні наради з класними керівниками щодо 

організації навчання учнів, які навчаються за домашньою формою 

навчання. 

Термін виконання : до 16.04.2021 

5.4. Здійснювати контроль діяльності вчителів щодо виконання освітніх 

програм та дотримання розкладу занять. 

Термін виконання : постійно  

5.5. Здійснювати моніторинг проведення дистанційного навчання  

здобувачами освіти 5 -11 класів. 

5.6. Здійснювати консультативний супровід роботи вчителів та класних 

керівників 

Термін виконання : з 14.04.2021 по 23.04.2021 

5.7. Провести онлайн  наради з питань аналізу  освітнього процесу школи 

з використанням технологій дистанційного навчання в 

періодобмежувальних протиепідемічних заходів  І та ІІ,ІІІ, ІV тижнів.  

Термін виконання :13.04.2021, 23.04.2021 

5.8. Обрати онлайн зв'язок як альтернативний спосіб ефективної 

комунікації та роботи в команді. 

 

6. Вчителям школи: 

6.1. Забезпечити виконання освітніх програм із використанням 

технологій дистанційного навчання, з відпрацюванням годин 

навантаження 

Термін виконання: з 14.04.2021 по 23.04.2021. 

6.2. Дистанційні уроки проводити відповідно до розкладу, надаючи 

перевагу особисто створеному навчальному тематичному матеріалу, 

з використанням інших електронних освітніх ресурсів здійснювати їх 

перевірку щодо відповідності державним стандартам освіти,  

навчальним програмам, мові освіти, іншим вимогам законодавства у 



сфері загальної середньої освіти 

6.3. Під час освітнього процесу з використанням технологій 

дистанційного навчання, враховувати вимоги Санітарного 

регламенту та самостійно визначати доцільність проведення 

конкретного навчального заняття в синхронному (онлайн в ZOOM) 

режимі (не менше 30 відсотків навчального часу, відповідно до 

Положення про дистанційне навчання) та асинхронному режимі  

(Google Classroom). 

Термін виконання : з 14.03.2021 по 23.04.2021. 

6.4. Організувати облік досягнень учнів в спосіб ведення електронного 

журналу з подальшим перенесенням результатів оцінювання до 

класного журналу при доступності оцінок учня лише його батькам 

або законним представникам 

Термін виконання : з 14.04.2021 по 23.04.2021. 

 

6.5 Надавати консультативну інформацію для учнів класу, які 

навчаються за індивідуальним планом, які не можуть працювати 

відповідно до розкладу уроків з поважних причин (стан здоров'я, 

відсутність доступу (обмежений доступ) до мережі Інтернет або 

технічних засобів навчання  тощо). 

Термін виконання : з 14.04.2021 по 23.04.2021. 

6.6. Вчителям інформатики (Зеленцовій О.Г., Бондар О. С..Серак Т. Г.) 

забезпечити обслуговування та налаштування Інтернет ресурсів в 

школі для проведення дистанційного навчання. 

Термін виконання : з 14.04.2021 по 23.04.2021.. 

6.7. Надавати класним керівникам інформацію щодо результативності 

роботи учнів класу за дистанційними технологіями. 

Термін виконання: з 14.04.2021 по 23.04.2021. 

6.8. Вчителям надати куруючому заступнику директора облік 

робочого часу ІІІ та ІV тижня роботи за дистанційними 

технологіями в період обмежувальних протиепідемічних 

заходів.  

Термін виконання : 22.04.2021, 23.04.2021 

 
7. Класним керівникам 1-11 класів: 

7.1. Узагальнити та підготувати таблицю-розклад дистанційних занять 

класу із визначенням Інтернет ресурсу уроків, форми  роботи з 

предмету, вказати спосіб  взаємодії вчителя – предметника з учнями 

класу. 

Термін виконання : до 14.04.2021  

7.2. Ознайомити учнів та їхніх батьків з розкладом дистанційних занять 

(сайт школи, батьківські чати соціальних мереж) та забезпечити 

доступ учнів до кодів класів на освітній платформі Google Classroom.  

Термін виконання : до 14.04.2021 

7.3. Провести роз'яснювальну роботу серед батьків, діти яких змінили 

домашню форму навчання на очну та організувати навчання учнів 



відповідно до освітнього процесу в класі за дистанційними 

технологіями. 

Термін виконання : до 13.04.2021 

7.4. Забезпечити постійну психолого-педагогічну підтримку учнів класу 

та їхніх батьків через проведення онлайн класних годин, 

консультацій та залучаючи соціально - психологічну службу школи. 

Термін виконання : з 14.04.2021 по 23.04.2021. 

7.5. Тримати постійний двосторонній зв'язок з учнями класу та їх 

батьками. 

7.6. Надавати куруючим заступникам директора інформацію щодо 

результативності роботи учнів класу за дистанційними технологіями. 

Термін виконання : з 14.04.2021 по 23.04.2021. 

 

8. Практичному психологу Троценко Н. Л. проводити дистанційне 

психологічне консультування та емоційну підтримку учнів в період 

обмежувальних протиепідемічних заходів.  

Термін виконання з 14.04.2021 по 23.04.2021. 

 

9. Соціальному педагогу Волобуєвій А. А. забезпечувати соціальний 

супровід здобувачів  освіти з особливими освітніми потребами та 

облікових категорій, займатись профілактикою тривожності. 

Термін виконання : з 14.04.2021 по 23.04.2021. 

 

10. Бібліотекарю школи Наухацькій І. О.: 

10.1. Систематично популяризувати художню літературу для учнів 

школи через веб-сайт школи. 

10.2. Надавати практичну допомогу вчителям – предметникам у 

підборі навчального матеріалу, зйомки відеоуроків, 

аудіозапису інше.  

Термін виконання : з 14.04.2021 по 23.04.2021. 

 

11. Зубаревій В. С., відповідальній за роботу веб – сайту школи, оформити  

розділ «Навчання за дистанційними технологіями для учнів 5 -11 класів», 

постійно поновлювати інформацію, з метою прямого доступу до 

інформації учнів, батьків, класних керівників. 

Термін виконання : з 14.04.2021 по 23.04.2021. 

 

12.  Одинцовій Н. М., Устименко А. В. (технічний персонал) забезпечити 

щоденне суворе дотримання санітарно-гігієнічного, протиепідемічного та 

охороного режимів в закладі. 

Термін виконання : постійно 

 

13. Графік роботи технічного персоналу на період з 14.04.2021 по 

23.04.2021.залишити незмінним.  

14. Медичним працівникам, відповідно до функціональних обов'язків 

виконувати профілактичні заходи в школі, згідно законодавчих вимог 

протиепідемічного періоду. 



Термін виконання: постійно, під час 

протиепідемічного періоду  

 

15. З метою якісного проведення уроків за дистанційними технологіями, за 

технічної необхідності, відповідно до узгодженої заяви вчителя, 

дозволити у визначений час/день проводити урок видалено 

(дистанційно). 

Термін: з 14.04.2021 по 23.04.2021. 

 

16. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

В.о. директора 

Комунального закладу освіти 

«Спеціалізована школа № 134  

гуманістичного навчання та виховання» 

Дніпровської міської ради                                                          О. Г. Моргун 

 
 

З наказом ознайомлені: 

 

1 Бабчинська Т. В.  44 Мельник Ю.Ю.  

2 Бережна О.В.  45 Мелешко М.В.  

3 Березан Т.О.  46 Моргун А.О.  

4 Богомолова Ю.Л.  47 Моргун О.Г.  

5 Бондар О.С.  48 Мущинка О.М.  

6 Бондаренко І.Ю.  49 Музиченко А. С.  

7 Вакуленко Л.Д.  50 Міщенко А.В.  

8 Вакуліч А. М.  51 Міщенко І. О.  

9 Волковинська Н.А.  52 Нетьосов С.І.  

10 Волобуєва А. А.  53 Новицька І. М.  

11 Гаврилюк В. В.  54 Нечаєва Н.О.  

12 Гладка Т.М.  55 Олешко В.Є.  

13 Губа І.А.  56 Переверзєва О.В.  

14 Григоренко В.І.  57 Перепелиця В. І.  

15 Гук І.М.  58 Площенко О.Л.  

16 Гончар Н.В.  59 Подлєсна  В.Ф.  

17 Іванова С.Е.  60 Поддубцева М. В.  

18 Дарноступ  М.М.  61 Подюменко Г.А.  

19 Дніпренко В. І.  62 Руденко С.В.  

20 Дуброва О.М.  63 Садовський О.І.  

21 Демченко О. М.  64 Сипягіна Н.П.  

22 Затонова В.Л.  65 Сміховська М. О.  

23 Зеленцова О.Г.  66 Старенко К.М.  

24 Зубарева О.Д.  67 Сухіна Л.В.а  

25 Зубарева В.С.  68 Степанова Т.М.  

26 Кандела Г.В.  69 Сєрак Т.Г.  

27 Кас’яненко Т.О.  70 Стабровська О.В.  

28 Коваленко Л.С.  71 Тарасенко С.І.  

29 Коваль Ю.В.  72 Триленко А.Ю.  

30 Ковальчук А.О.  73 Троценко Н.Л.  



31 Ковальчук О.М.  74 Харьков С.М.  

32 Кононенко М.М.  75 Хамко Т.В.  

33 Коровіна А. І.  76 Філюк Н.О.  

34 Кривдик О.О.  77 Федющенко Л.Ф.  

35 Кучер А. А.  78 Целуйко О.В.  

36 Казакова К.І.  79 Чуднівець О.Ю.  

37 Лінник Н.М.  80 Чумакова Т.О.  

38 Лебедєва О. Г   81 Чорна Я.В.  

39 Левакіна М.М.  82 Шугайленко К.В.  

40 Лубенець Л. А  83 Шкляр А.М.  

41 Маршенко О.М.  84 Яворська Л.М.  

42 Марченко О.І  85 Яремчук В.В.  

43 Медяник В.Ю.  86   

Тех. персонал 

1 Антоносян О. М.  15 Осіпова В.В.  

2 Анциферова Н.П.  16 Панченко Р. І.  

3 Безродня Алла О.  17 Пархоменко О.М.  

4 Бірюкова А. В.  18 Пожидаєва Т. В.  

5 Бомбіна А. В.  19 Репан Ю.Г.  

6 Бондар Л. В.   20 Свинаренко І.М.  

7 Зубарев В. В.  21 Соколянська Н.М.  

8 Ібрагімова Ф. І.  22 Солдатенко О.І.  

9 Касімова І. М.  23 Усенко А.С.  

10 Курач Л.В.  24 Устименко А.В.  

11 Леменік Я. А.  25 Шилов С.А.  

12 Лимарь К. С.  26 Шишацька Н.  

13 Н. І.Олександрівна  27 Янковська О.В.  

14 Одінцова Н.М.     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток №1 

до наказу №________від_________ 

 

 

Алгоритм  

роботи КЗО «СШ №134» ДМР під час дистанційного навчання  
 

При оголошенні локдауну в зв'язку із пандемією на COVID19: 

1. Адміністрація школи: 

1.1. проводить онлайн нараду та оголошує рішення спеціальної комісії з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації природного характеру місцевого рівня (протокол 

№31, від 12.04.2021р.), про переведення освітнього процесу в закладі за змішаною 

формою навчання (1-4 класи -очно, в школі; 5-11класи -  за дистанційними 

технологіями);  

1.2. розробляє наказ по школі;  

1.3. проводить моніторинг щодо забезпечення вчителів ресурсом для здійснення даної 

форми роботи; 

2. Вчителі школи: 

2.1. Організовують освітній процес з учнями, які перебувають вдома, з використанням 

технологій дистанційного навчання в єдиному інформаційному просторі закладу 

Google Сlass, платформи Zoom, відео уроки  тощо, та визначають форми 

дистанційного навчання, он-лайн навчання дітей в таблицях-розкладах; 

2.2. Передбачають в організації освітнього процесу під час дистанційного навчання 

навчальні (у тому числі практичні, лабораторні) заняття, самостійну роботу, 

дослідницьку, пошукову, проектну діяльність, навчальні ігри, консультації та інші 

форми організації освітнього процесу, визначені освітньою програмою  закладу 

(навчальними програмами з  предметів); 

2.3. Забезпечують регулярну та змістовну взаємодію зі здобувачами освіти під час 

дистанційного навчання, з використанням форм індивідуальної та колективної 

навчально-пізнавальної діяльності учнів, а також здійснення ними самоконтролю 

під час навчання;  

2.4. Забезпечують отримання навчальних матеріалів, спілкування між суб’єктами 

дистанційного навчання під час навчальних та консультаційних занять, що 

проводяться дистанційно, передачею відео-, аудіо-, графічної та текстової 

інформації в синхронному або асинхронному режимі; 

2.5. Самостійно визначають режим (синхронний або асинхронний) проведення 

навчальних занять. При цьому не менше 30 відсотків навчального часу, 

передбаченого освітньою програмою закладу освіти, забезпечується в онлайн 

режимі. 

2.6. Організовують електронний облік досягнень здобувачів освіти в зручний для 

вчителя спосіб з подальшим перенесенням результатів оцінювання до класного 

журналу при доступності оцінок  учня лише його батькам або законним 

представникам. 

3. Класні керівники школи: 

3.1. Інформують учнів, їхніх батьків або осіб, що їх замінюють, про перехід на 

дистанційну форму навчання через прийнятний канал зв'язку: Вайбер Google Сlass, 

платформи Zoom, відео уроки  тощо.  

3.2. Проводять моніторинг щодо забезпечення учнів ресурсами для здійснення 

дистанційного навчання; 



3.3. Готують таблицю-розклад дистанційного спілкування вчителів та учнів із 

визначенням часу та Інтернет ресурсу уроків, чсу консультацій; 

3.3. Знайомлять учнів та їхніх батьків з актуальним розкладом дистанційних занять та 

подають розклад занять на сайт школи; 

4. Заступники директора Ковальчук О. М., Маршенко О. М., Степанова Т. 

М. забезпечують: 

4.1. Контроль та координацію виконання вчителями своїх посадових обов’язків; 

4.2. Контроль діяльності педпрацівників з виконання освітніх програм відповідно до 

«Моніторинг роботи вчителів дистанційно», проведення вчителями  уроків за 

дистанційними технологіями відповідно до розкладу занять, облік робочого часу; 

5. Методичні об'єднання школи здійснюють науково- методичний 

супровід дистанційного навчання : 

 визначають основні принципи взаємодії  між  учасниками  освітнього процесу 

в умовах дистанційного навчання; 

 проводять роз`яснювальну роботу щодо дотримання принципів академічної 

доброчесності  при оцінюванні навчальних досягнень учнів;  

 надають рекомендації щодо використання засобів, методів  та 

інструментарію  дистанційного навчання.  

6. Організація виховної роботи в умовах дистанційної форми  

навчання: 

6.1. Педагоги-організатори забезпечують проведення онлайн акцій, флешмобів, 

екскурсій,  організовують участь здобувачів освіти у конкурсах та відео 

конференціях,  онлайн-засіданнях лідерів учнівського самоврядування. Проводить 

онлайн інформування щодо підсумків участі у заходах  через «Освітній простір СШ 

№134: учні, батьки, вчителі» та сайт школи. 

6.2. Спеціалісти соціально-психологічної служби (соціальний педагог, практичний 

психолог): 

6.2.1. Здійснюють соціально-психологічний супровід дистанційного навчання: 

проводять консультації, онлайн інформування, у відповідності до плану роботи 

проводять онлайн моніторинги та корекційну роботу.  

6.2.2. У разі потреби, надають соціально - психологічну підтримку учасникам 

освітнього процесу; 

6.3. Класні керівники проводять онлайн інформування учнів щодо можливості участі у 

онлайн конкурсах, виставках, забезпечують участь здобувачів освіти  у онлайн 

флешмобах, акціях; за запитом адміністрації сприяють участі учнів (батьків) в 

онлайн опитуваннях; проводять онлайн моніторинги, онлайн інформування щодо  

державних свят та визначних дат. 

6.4. Заступник директора з ВР Маршенко О. М.: 

6.4.1. Забезпечує координацію та контроль виконання класними керівниками своїх 

посадових обов‘язків,  

6.4.2. Координує взаємодію служби СПС, педагога-організатора з класними 

керівниками. 
 


