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Дистанційне навчання (за дистанційною формою  або з використанням технологій 

дистанційного навчання під час організації здобуття освіти за різними формами освіти)   в 

Летківському ліцеї організовується відповідно до Положення про дистанційну форму 

здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН України №1115 

від 08.09.2020, листа МОН України від 02.11.2020 №1/9-609 «Щодо організації 

дистанційного навчання». 
Освітній процес Летіківського ліцею  з використанням технологій дистанційного  

навчання організовується  у синхронній формі через інтернет-платформу Google-MEET  

(відеоконференції, вебінари, онлайн – консультації) та в асинхронній формі через інернет-

платформу Classroom (чати, форуми). 

Для спілкування та для зворотнього зв’язку з учнями та батьками Використовувати 

месенджер Viber, у 5-11 класах Classroom, в 1-4 класах Google блоги  учителів-класоводів. 

Для здійснення  поточного і підсумкового(тематичного) оцінювання навчальних 

досягнень Практикувати учнів освітні платформи НаУрок, Всеосвіта, learningApps, 

Classtime та ін.   

Відповідно Санітарного регламенту онлайн- заняття тривають:  

для учнів 1 класу – не більше 10 хв, 

 2-4 класів  -  не більше 15 хв,   

для учнів 5 - 7 класів - 20 хвилин;  

для учнів 8 - 9 класів - 20 - 25 хвилин; для учнів 

 10 - 11 класів на 1-й годині занять 30 хвилин, на 2-й годині занять - 20 хвилин. 

В класних журналах при проведенні уроків дистанційно:  

-  здійснюється  запис «синхронний та асинхронний режим» в змісті уроків; 

- відмітка про відсутність учня під час навчального заняття в синхронному режимі   

виставляється після перевірки виконання ним завдань в асинхронному режимі;  

- проведення всіх навчальних занять (незалежно від режиму проведення) датується 

відповідно до календарно-тематичного планування учителя та розкладом.    

Контроль за виконанням вчителями Освітньої програми закладу та якості 

дистанційного навчання здійснюється шляхом: 

- відвідуванням занять в синхронному режимі в Google-MEET та  моніторингу Google 

Classroom учителів 5-11 класів з метою відстеження регулярності синхронної взаємодії 

учителів та учнів, визначення потреби у навчанні педагогічних працівників; 

- анкетування учнів, учителів, батьків на початку вивчення умов та по завершенню 

дистанційного навчання, вивчення думки учасників освітнього процесу щодо недоліків та 

труднощів у навчанні. 

 

В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ освітній процес в закладі освіти 

організовується за змішаною формою навчання (очна та дистанційна) відповідно до 

нормативних документів: 

1-3 класи – навчаються очно; 

4-11–очно/дистанційно (чергуються через тиждень). 

 


