
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комунальний заклад освіти 

«Спеціалізована школа № 134  

гуманістичного навчання та виховання» 

 Дніпровської міської ради 

ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО 
НАВЧАННЯ 

та ведення шкільної документації в 
умовах карантину 

 
травень 2020 

(нарада для вчителів) 

 

грудень 2020 

нарада для вчителів 



 

 
Зимові канікули та підготовка до 

навчання за дистанційними 

технологіями 
з 25 грудня 

 по 10 січня 
Зимові канікули 

з 11.01.2021  

по 24.01.2021 

Навчання  за дистанційними 

технологіями: 

- відповідно до розкладу уроків 

- за новим розкладом дзвінків 

04 січня Учитель-предметник надає інформацію 

класному керівнику стосовно 

організації дистанційного навчання 

05 січня Класний керівник складає розклад для 

учнів класу з урахуванням 

дистанційного навчання 

06 січня Класний керівник здає розклад класу 

з дистанційними технологіями 

заступнику директора та на сайт школи 



Інформація, яку надає учитель-предметник  
 класному керівнику стосовно організації 

дистанційного навчання в даному класі 

 
РОЗКЛАД занять вчителя __________ П.І.П_____,код для 

кожного класу в Google Classе  

                                               (предмет) 

 

 

                                                                                 

Дні тижня Розклад 
вчителя 

Форма проведення занять за 
дистанційними технологіями 

Час  надання 
індивідуальних 
консультацій та перевірка 
виконаних робіт 

(НАПРИКЛАД) Розклад занять вчителя фізики, Ковальчук О.М.,8і-yu57,7i-Oz76,8a-klh7 

Вівторок  1- 8і Он-лайн урок (скайп, ZOOM,…) 

2-7і Відеофрагменти нової теми, презентації 

4-8а Розв.задач з аудіо поясненням в програмі 
OBS Studio.lnk 

Четвер  1-8а Використання освітніх платформ з 
попереднім роз'ясненням і посиланням на 
єдину он-лайн платформу 

2-8і Власний відео урок вчителя 

3-7і Письмова робота в Google формах 



РОЗКЛАД занять (клас)___ 

 складає класний керівник на період дистанційного навчання  

Дні 
тижн
я 

Розклад 
уроків 

Форма проведення занять 
за дистанційними 
технологіями 

ПІП вчителя 

Пн 1-фізика Он-лайн урок (скайп, 
ZOOM,…) 

Ковальчук О.М. 

2-алгебра Відеофрагменти нової 
теми, презентації 

Лебедєва О.Г. 

3-історія Власний відео урок 
вчителя 

Медяник В.Ю. 

4-хімія Письмова робота в Google 
формах 

Вакуліч А.М. 

5-англ.мова Розв.задач з аудіо 
поясненням в програмі 
OBS Studio.lnk 

Мущинка О.М., 
Чорна Я.В. 

6-труд.навч Власний відео урок 
вчителя 

Марченко О.М.,  
Яремчук В.В. 



ІНФОРМАЦІЯ 
 для класного керівника 

1. Список учнів, які не мають Інтернет-мереж 
(індивідуальна робота з кожним вчителем-
предметником) 

2. Список учнів, які не охопленні 
дистанційним навчанням (вказати причину) 

3. Моніторинг навчання учнів за 
дистанційними технологіями 



Заповнення класних журналів 

 в період дистанційного навчання 

+ електронний журнал! 

 
Навчання за дистанційними технологіями 

П.І.П 

учня 

І 
с

е
м

е
с

т
р

 

С
ко

р
и

го
ва

н
а 

 13/ 
01 

17/ 
01 

18/ 
01 

19/ 
01 

20/ 
01 

21/ 
01 

Те
м

ат
и

чн
а 

 

Іванов С. 6 5 6 6 

Петров К. 5 4 8 6 



Запис змісту занять дистанційного 

навчання 
 (сторінка журналу) 

№ 

уроку 

Дата Тема занять  Домашнє 

завдання 

Навчання за дистанційними 
технологіями в період карантину 

Продо-

вжує-

ться 

після 

очного 

навча-

ння 

з 11.01-

24.01.  
за 

розкладом 

Відповідно до календарного 

плану в ІІ семестрі  

(форма проведення за 

дистанційними 

технологіями) 

Д /з не може 

бути задане 

без 

пояснення 

теми уроку 



 
“Не зупиняйся, Вчителю, не треба! 
Іди вперед, бо в цьому суть життя. 
Ти робиш чистим і безхмарним небо, 
Ти твориш віру в краще майбуття” 
                                       Дмитро Павличко 

                          


