
Застосування
дистанційного навчання

при організації діяльності
закладу освіти



Головна мета адміністрації у 
забезпеченні дистанційного 
навчання – створити комфортні 
умови з урахуванням нормативно-
правових документів, вимог до 
організації дистанційного навчання



КЕРІВНИЦТВО ОСВІТНІМ ПРОЦЕСОМ В

УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

— виклик — дистанційне навчання;

— визначення цілей;

— планування та організація роботи;

— чіткий розподіл завдань;

— пошук додаткових ресурсів;

— навчання колективу;

— аналіз;

— коригування;

— прийняття управлінських рішень.



ВИМОГИ

ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Вимоги до навчального приміщення

Вимоги до обладнання робочого місця

Вимоги до роботи з персональним
комп’ютером

Вимоги до освітлення

Вимоги до мікроклімату

Режим роботи з ПК

Санітарні вимоги до розкладу уроків

Комплекс вправ фізкультурних хвилинок



ВИМОГИ ДО РОЗКЛАДУ УРОКІВ

Під час складання розкладу уроків необхідно вра-

ховувати динаміку розумової працездатності учнів протягом

дня та тижня.

Як правило, найвища активність розумової дiяльностi у дітей

шкiльного вiку припадає на iнтервал з 10-ої до 12-ої години.

Цей час характеризується найбiльшою ефективнiстю

засвоєння матерiалу при найменших психофiзичних затратах 

органiзму. Тому в розкладi урокiв для учнiв середнього й 

старшого вiку предмети, що вимагають значного розумового

напруження, мають проводитися на другому, третьому, 

четвертому уроках.



Виділяють 7 складових успішного 

впровадження дистанційного навчання:

1.Зрозумілий план дій

2. Спільна стратегія

3. Чіткі правила

4. Тайм-менеджмент

5. Професійна гнучкість

6. Наставництво

7. Комунікація



Дії адміністрації закладу освіти щодо організації дистанційного

навчання
(лист  МОН № 1/9-609 від 02 листопада 2020 р. «Щодо організації дистанційного

навчання», лист МОН №1/9-415 від 27 червня 2019 р. «Про роз’яснення щодо умов 

використання електронного документообігу в закладах загальної середньої освіти» )

Використовувати нормативно-правову базу з організації дистанційного навчання

Провести адміністративні наради з усіма категоріями працівників закладів освіти.

Вивчити стан забезпечення та наявності умов для дистанційного навчання в учнів

закладу освіти.

Вивчити стан забезпечення та в разі необхідності надати в користування педагогам 

комп’ютерну техніку закладу.

Провести моніторинг дистанційних платформ і цифрових сервісів та затвердити ті, які

найбільше підходитимуть учням і педагогам для дистанційного навчання з 

урахуванням особливостей освітнього процесу закладу освіти.

Затвердити оновлені розклади уроків і навчальних занять.

Розробити та довести до відома працівників порядок обліку робочого часу та ведення

необхідної документації.

Розробити заходи щодо забезпечення різних форм зв’язку з батьками, організувати

роботу консультаційних пунктів тощо.



ДЯКУЮ ЗА

УВАГУ!

т. 099 44 57 458

ivashynal@i.ua


