
Нова українська школа  

в умовах дистанційного навчання  

(з досвіду роботи) 



Застосунок Microsoft Teams –  

комплексне вирішення проблем  

організації дистанційного навчання в 

початковій школі 



 
  
Онлайн  
платформа 
та 
застосунок 

Teams надає онлайн-клас, який в одному місці 

поєднує у собі онлайн-зустрічі (до 250 осіб, час 

необмежений), завдання, файли та листування 

доступні як на мобільному телефоні, планшеті, ПК, 

так і в браузері. 

 У КУ ССШ І ст. №30 «Унікум» СМР 

налагоджено співпрацю з представниками компанії 

Лізард Софт партнерами Майкрософт Україна, по 

впровадженню застосунку MS Teams. 
 



«Унікум» в TEAMS 



Дистанційне 
навчання 

Діти  

Батьки  Учителі  

Комунікація – невід’ємний складник  

дистанційного формату навчання  



Ефективне спілкування 

 батьків і вчителя забезпечують 
 

 

 

 

 

 

 встановлення чітких правил спілкування 

 систематичність комунікації 

 довіра та позитив у відносинах 

 забезпечення принципу конфіденційності 

 

 

 

 

 



«Унікум» в TEAMS 



Посібник  

для 

батьків  

по Teams 



 Про особливості організації освітнього процесу в умовах 

дистанційного навчання 
 

 Як організувати простір для навчання дитини вдома 
 

 Про алгоритм дій учнів і батьків на інтернет-платформі 
 

 Про засоби зворотнього зв'язку  
 

 З чого починається академічна доброчесність 

 

 

Батьківські збори 
 

 

 

 

 

 



  

Синхронний режим  

Асинхронний режим 

Змішаний підхід  

Дистанційне навчання  



№ Час Пн Вт Ср Чт Пт 

1 08:15-08:40 
(15 хв онлайн 
консультація) 

Українська 
мова 

Я 
досліджую 
світ 

Математик
а 
 

Українська 
мова 

Українська 
мова 

2 08:55 -09:10 Перерва Перерва Перерва Перерва Перерва 

3 09:10 – 09:35 
(15 хв онлайн 
консультація) 
 

Математика Математика Українська 
мова 
 

Я 
досліджую 
світ 
 

Математика 
 

4 09:50-10:05 
 

Перерва Перерва Перерва Перерва Перерва 

5 10:05-10:30 
(15 хв онлайн 
консультація) 

 

Англійська 
мова 

Українська 
мова 
 

Мистецтво Англійська 
мова 

Я 
досліджую 
світ 

6 10:45-11:00 Перерва Перерва Перерва Перерва Перерва 

7 11:00-11:40 
 

Робота в 
асинхронному 
режимі 
(розподіляє 
вчитель на 
власний розсуд) 

Робота в 
асинхронному 
режимі 
(розподіляє 
вчитель на 
власний розсуд) 

Робота в 
асинхронному 
режимі 
(розподіляє 
вчитель на 
власний розсуд) 

Робота в 
асинхронному 
режимі 
(розподіляє 
вчитель на 
власний 
розсуд) 

Робота в 
асинхронному 
режимі 
(розподіляє 
вчитель на 
власний розсуд) 





Організаційно-педагогічні вимоги до роботи  

з учнями школи І ступеня 

 чіткі, деталізовані інструкції; 

 поєднання у завданнях матеріалу з різних предметів 

 практикоорієнтовані завдання; 

 чергування видів діяльності; 

 профілактика стомлюваності, проведення протягом уроку 

1-2 динамічних вправ або розвантажувальних пауз;  

 використання у процесі контролю й оцінювання 

змістовних, стимулюючих оцінних суджень; 

 динамічність і водночас цілеспрямованість уроку, чіткий 

розподіл часу; 

 стимулююче, гуманне спілкування вчителя з учнями.  



Розміщення оголошень 



Інформатика 



Фізична культура 



Образотворче мистецтво 



Здійснення адміністративного контролю 



Дякую за увагу! 


