
Навчальний процес 
у  Колиндянській  
загальноосвітній 

школі  І-ІІІ ступенів  у 
дистанційному режимі з 12.03. по 

29.05.2020р.



TREY research

Запровадження  роботи  у формі  дистанційного  
навчання  на період  карантину  з  12.03.2020 р.  по  

03.04.2020 року
Відповідно до наказу 
управління освіти і науки  
Тернопільської ОДА №60-од 
від 11.03.2020р. «Про заходи 
щодо запобігання поширенню 
інфекції, спричиненої корона 
вірусом COVID-2019 на 
території Тернопільської 
області, наказу відділу 
освіти, молоді та спорту 
Колиндянської сільської ради 
№25-од від 11.03.2020р.,  
11.03.2020 року у 
Колиндянській ЗОШ І-ІІІ 
ст. видано наказ про 
запровадження роботи у 
формі дистанційного 
навчання  на період 
карантину з 12.03.2020р. по 
03.04.2020року

Питання  запровадження дистанційного навчання 
заслухано на засіданні педагогічної ради №6 від 

11.03.2020 р.
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Інформацію про запровадження 
навчання  у дистанційному 

режимі висвітлено  на  сайті 
Колиндянської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів

http://www.kolyndianska-zosh.te.sch.in.ua/distancijne_navchannya/distancij
ne_navchannya/?pvi=no
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http://www.kolyndianska-zosh.te.sch.in.ua/distancijn
e_navchannya/individualjnij_grafik_roboti_vchiteliv_

na_period_karantinu/
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На  сайті  Колиндянської ЗОШ І-ІІІ ст. були опубліковані  
індивідуальні графіки роботи педагогічних працівників 

школи відповідно до календарно-тематичних планувань та 
розкладу  уроків школи



TREY research
12.03. по 24.03 2020р. 5

Класний керівник 1 класу  та  вчителі -
предметники (англ. мова, ОХЕ, 

інформатика) працювали  у групах  Viber  
та Facebook
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12.03. по 24.03 2020р. 6

Класний керівник 2 класу  та  вчителі –
предметники (англ. мова, ОХЕ, 

інформатика) працювали  у групах  Viber  
та Facebook



TREY research
12.03. по 24.03 2020р. 7

 

Класний керівник 3 класу  та  вчителі –
предметники (англ. мова, ОХЕ, 

інформатика) працювали  у групах  Viber  
та Facebook
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12.03. по 24.03 2020р. 8

Класний керівник 4 класу  та  вчителі –
предметники (англ. мова, ОХЕ, 

інформатика) працювали  у групах  Viber  та 
Facebook
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12.03. по 24.03 2020р. 9

Асистенти  учителів класів (2, 5, 6) з 
інклюзивною формою навчання 

працювали у групах Viber  та Facebook
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12.03. по 24.03 2020р. 10

Класні керівники 5 -6 класів 
та  вчителі-предметники працювали 

 у групах  Viber  та  у закритих групах Facebook
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Класні  керівник и  7-8 –х   класів 
та  вчителі-предметники  працювали 

 у   Viber  та у закритих групах на Facebook 

12.03. по 24.03 2020р.
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Класні  керівники  9 класу 
 та  вчителі-предметники  працювали 

 у Viber  та у закритих групах на Facebook 

12.03. по 24.03 2020р.
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12.03. по 24.03 2020р. 13

Класний керівник   11    класу 
та  вчителі-предметники  працювали 

 у   Viber  та у закритих групах на Facebook 



TREY research

Адміністрація школи проводила з педагогічними 
працівниками всі методичні заходи та наради в онлайн-

режимі:
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- ознайомлювались з новими нормативними документами (постанова «Про запобігання поширенню на 
території України коронавірусу  COVID-19 
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zapobigannya-poshim110320rennyu-na-teritoriyi-ukrayini-koronavirusu-covid-1
9).

-обговорювали основні положення нового  Закону України « Про повну загальну середню освіту» та листом 
МОН «Щодо організації освітнього процесу  в закладах середньої освіти під час карантину 
(https://www.schoollife.org.ua/lyst-mon-shhodo-organizatsiyi-osvitnogo-protsesu-v-zakladah-serednoyi-osvity-pid-
chas-karantynu/)». 
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Проводили педагогічні 
ради у онлайн-режимі
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Провели засідання  
атестаційної комісії та 

атестували  педагогічних 
працівників



TREY research

Опрацьовували та обговорювали на онлайн-
нарадах :
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 -  методичні рекомендації ТОКІППО щодо організації проведення навчальних занять за 
допомогою дистанційних технологій для учнів 5-11 класів закладів загальної середньої 
освіти Тернопільської області  в умовах карантину.
 - Лист МОН №1/9-173 від 23.03.2020 р. «Щодо організації освітнього процесу в закладах 
середньої освіти під час карантину».
- алгоритм дій класних керівників та вчителів-предметників щодо організації 
дистанційної роботи з учнями на період карантину;
- сучасу психолого-педагогічну та методичну літературу для підвищення теоретичного та 
наукового рівня при викладанні предметів;
- ознайомлювались з сервісами Google, додатками і онлайн-платформами;
- переглядали та обговорювали  пряму трансляцію онлайн-конференції т.в.о. міністра 
освіти і науки Л. Мандзій «Про закінчення навчального року, роботу шкіл в період 
карантину та проведення ЗНО і вступної кампанії у 2020 році».
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Аналізуючи результативність дистанційного навчання у 
групі Viber,  та з метою покращення роботи у 

дистанційному режимі ,  учителі школи вирішили 
використати безкоштовний 
веб-сервіс  Google classroom

Проводили онлайн-консультації з учнями і батьками з питань дистанційного навчання у мережі Viber.
Реєстрували учнів   для подальшого дистанційного навчання у Google Classroom.                З 06.04.2020р. по 24.04.2020р



TREY research

Учителі закладу 
опанували такі 

платформи:
- Viber;
- Студія онлайн-освіти “EdEra”;
- https://learningapps.org;
- naurok.com.ua; ---   
https://onlinetestpad.com/ua/tests/geogra
phy;
- https://video.novashkola.ua;
- https://edpro.ua/blog/mozabook-present;
- Zoom;
- Microsoft teams;
- Google classroom;
- https://prometheus.org.ua/;
- https://moyashkola.com.ua/;
- https://classroom.google.com/h;
- YouTube.
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Вчителі-предметники та класні керівники 
спілкувалися з батьками у Viber, на платформах та 
в телефонному режимі.
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Уроки у дистанційному режимі учителі завантажували на 
платформі  https://classroom.google.com

З 24.04.-29.05.2020

Така форма роботи дала можливість педагогам закладу 
створювати та поширювати завдання для здобувачів освіти 

спрощено, упорядковано, безпаперовим шляхом.

https://classroom.google.com/
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Учні мали можливість проходити тестування на сайті 
«НаУрок» , платформі  “Всеосвіта” 

 та  сервісі  https://learningapps.org/

З 24.04.-29.05.2020

https://learningapps.org/
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Уроки у дистанційному режимі учителі проводили 
на платформі  Zoom

 

З 24.04.-29.05.2020
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На  платформі   Classroom.google.com    
 був  створений  блок  документів“Матеріали  щодо 

організованого  завершення  2019-2020 навчального 
року”

2019-2020 н. р.

У  тематичному блоці документів завантажувались для 
обговорення :
-  методичні рекомендації ТОКІППО щодо організації 
проведення навчальних занять за допомогою дистанційних 
технологій для учнів 5-11 класів закладів загальної середньої 
освіти Тернопільської області  в умовах карантину.
 Листи МОН №1/9-173 від 23.03.2020 р. «Щодо організації 
освітнього процесу в закладах середньої освіти під час 
карантину».
      Адміністрація та вчителі школи брали активну участь в усіх 
заходах, запропонованих Департаментом освіти та науки 
Тернопільської ОДА  та ТОКІППО.( матеріали «Онлайн-
конференції, вебінари, конкурси тощо).
  Класні керівники 1-11 кл. , учителі- предметники спільно із 
адміністрацією школи
• працювали над коригуванням гнучкого графіка підсумкових 
контрольних робіт, 
•мали змогу заповнювати шкільну документацію згідно 
індивідуального графіка школи щодо заповнення класних 
журналів,
• брали участь у виборі та інвентаризації підручників.
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 У   “Матеріалах   щодо   організованого    завершення 
2019-2020   навчального    року”   учителі-предметники 

підводили   підсумки

У розділі “Виконання навчальних програм ”  учителі-предметники мали змогу заповнити Google-
форму  виконання навчальних програм із предметів згідно календарно-тематичного планування
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 У “Матеріалах  щодо  організованого  завершення 
2019-2020 навчального року” класні  керівники  

підсумовували  результати  успішності  учнів
Класні керівники 1-9-х класів у окремих розділах блоку документів завантажували статистичні звіти 

успішності учнів, свідоцтва досягнень, похвальні листи,  які могли індивідуально надіслати через 
електронні засоби батькам та учням.
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 У   “Матеріалах    щодо    організованого    завершення 
2019-2020   навчального     року” учителі  оновили 

“Банк  обдарованих  дітей”
Учителі-предметники, класні керівники, керівники гуртків спільно із адміністрацією школи оновили 

“Банк обдарованих учнів школи  у 2019-2020 н. р.”
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 У   “Матеріалах  щодо   організованого   завершення 
2019-2020   навчального    року” учителі  звітували

Така форма роботи дала можливість педагогам закладу співпрацювати у дистанційному режимі 
злагоджено, спрощено, упорядковано, безпаперовим шляхом.

У розділі “Аналіз навчально-виховного процесу 
школи”  учителі-предметники, класні 

керівники, керівники гуртків,  ШМК, МО та 
педагог-організатор прозвітували про свою 

роботу у 2019-2020 н. р.


