
Комунальний заклад  

«Люботинська спеціалізована мистецька школа-інтернат “Дивосвіт”» 

Харківської обласної ради 

 

НАКАЗ 

19.03.2020                                         Люботин                                             №  64 

 

Про організацію дистанційного 

навчання під час призупинення 

освітнього процесу  
 

Відповідно до статей 53, 54 Закону України «Про освіту», п.5 статті 40 

Закону України «Про повну загальну середню освіту»,  Законів України «Про 

захист населення від інфекційних хвороб», «Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення», постанови Кабінету Міністрів 

України від 11.03.2020  № 211 «Про запобігання поширенню на території 

України коронавірусу COVID-19»,  листа Міністерства освіти і науки 

України від 11.03.2020 № 1/9-154 щодо запровадження карантину в закладах 

освіти усіх типів та форм власності, листа Департаменту освіти і науки 

Харківської обласної державної адміністрації від 18.03.2020 № 01-33/1237 

«Про запровадження дистанційного режиму роботи», наказів директора 

школи-інтернату від 12.03.2020 № 60 «Про запобігання поширенню серед 

учнів (вихованців) та працівників Комунального закладу «Люботинська 

спеціалізована мистецька школа-інтернат “Дивосвіт”» Харківської обласної 

ради коронавірусу COVID-19» та від 16.03.2020 № 61  «Про роботу 

Комунального закладу «Люботинська спеціалізована мистецька школа-

інтернат “Дивосвіт”» Харківської обласної ради у період карантину», згідно з 

пунктом 77 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників 

освіти, затвердженої наказом МОН від 15.04.1993 р. № 102, з метою 

організації роботи педагогічних працівників закладу освіти відповідно до 

https://ips.ligazakon.net/document/reg56?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_campaign=LZtest&utm_content=cons01&_ga=2.92018522.1313222663.1586783797-1983665640.1585671913
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визначених шляхів виконання навчальних планів і програм у період 

карантину та сприяння проведенню навчальних занять з учнями дистанційно, 

 

НАКАЗУЮ:   

1. Забезпечити виконання освітніх програм закладу шляхом організації 

освітнього процесу із використанням технологій дистанційного навчання, що 

не передбачає відвідування закладу здобувачами освіти,  з 16 березня 2020 

року згідно з календарним плануванням учителів та розкладом уроків. 

2. Розмістити завдання  на  сайті  дистанційної освіти 

https://dyvisvitdo.wixsite.com/do2020 на платформі wix.com  

3. Відповідальними за інформаційне наповнення сайту дистанційної освіти та 

розміщення матеріалів, наданих учителями навчального закладу, призначити 

заступника директора з навчальної роботи  Луньова С.М. та вчителя 

інформатики Ковбасу В.М. 

4. Заступнику директора з НР Луньову С.М.: 

4.1. Завдання для опрацювання учнями розміщувати на сайті згідно з  

розкладом занять здобувачів освіти КЗ «Люботинська спеціалізована 

мистецька школа-інтернат “Дивосвіт” ХОР.  

4.2. Постійно контролювати  проведення дистанційних занять вчителями 

згідно з розкладом занять. 

4.3. Розмістити на сайті дистанційної освіти посилання на Всеукраїнську 

школу онлайн та розклад проведення онлайн-уроків. 

4.4. Розмістити на сайті дистанційної освіти посилання на ресурси 

запровадження дистанційної освіти Міністерства освіти і науки України. 

4.5. Розмістити на сайті дистанційної освіти посилання на освітні платформи 

та ресурси, на яких учні можуть отримати необхідну інформацію (EdEra, 

iLearn, На урок, Be smart, Prometheus, Цікава наука, тощо). 

https://dyvisvitdo.wixsite.com/do2020
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4.6. Забезпечити онлайн-ознайомлення педагогічних працівників з цим 

наказом. 

5. Вчителям-предметникам: 

5.1. Всім вчителям-предметникам починаючи з 16.03.2020 та надалі щоденно 

до 16:00 надавати заступнику директора з навчальної роботи розроблені 

завдання для дистанційного опрацювання учнями на наступний день. 

5.2. Виклад навчального матеріалу розробляти згідно з календарним планом 

кожного учителя. 

5.3. Завдання для опрацювання учнями надавати згідно з розкладом занять 

КЗ «Люботинська спеціалізована мистецька школа-інтернат “Дивосвіт” ХОР.  

5.4. Завдання формулювати таким чином, щоб забезпечити доступність 

опанування матеріалу кожним здобувачем освіти.  

5.4. Розробляти та проводити виклад матеріалу в форматі відео-лекцій, 

озвучених презентацій, презентацій, роботи з підручником. Можливо 

використовувати системи ZOOM та Skype та інші платформи для онлайн-

занять з поясненням навчального матеріалу та відповідей на запитання учнів.  

5.5. Запланувати в виконанні дистанційних завдань рефлексію та 

узагальнення знань шляхом виконання відповідних робіт, онлайн-тестування, 

наприклад в системі Google Forms або інших застосунків. 

5.6. Для організації контролю за дистанційним навчанням учнів  створити 

тестові завдання та/або самостійні роботи з можливістю отримання 

зворотного зв'язку та визначення якості самостійного опрацювання учнями 

матеріалу. 

5.7. Надати заступнику директора з НР Луньову С.М електронну адресу 

вчителя, на яку учні мають звертатись за консультаціями та/або номер Viber, 

Telegram або інший засіб зв’язку, на який учні можуть надсилати необхідну 

інформацію. 

5.8. Завести зошити-щоденники, в яких записувати проведену роботу, 

вказуючи також чи був зворотній зв'язок з учнями. 
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5.9. Завести папку обліку проведених занять та заповнювати її матеріалом 

проведених дистанційних занять.  

5.10. Забезпечити виконання навчальних програм у період карантину. 

5.11. Знаходитись на зв'язку в онлайн та/або телефонному режимі з 8.00 до 

17.00 щодня, крім вихідних. 

6. Класним керівникам: 

6.1. Організувати надання інформації про початок роботи дистанційної 

освіти в навчальному закладі своїм учням. 

6.2. Надати посилання для доступу до дистанційної освіти кожному учневі 

класу. 

6.3. Організувати двосторонній зв'язок з учнями та батьками та надати 

інформативну допомогу щодо доступу до дистанційної освіти.  

6.4. Здійснити моніторинг можливостей учнів щодо доступу до опрацювання 

дистанційних завдань, розміщених на сайті 

https://dyvisvitdo.wixsite.com/do2020. 

7. Вихователям: 

7.1. Розробити та надати заступнику директора з навчальної роботи Луньову 

С.М. матеріали онлайн-вікторин, онлайн-виховних заходів та виховної 

роботи з учнями. 

7.2. Організувати двосторонній зв'язок з учнями та батьками та надати 

інформативну допомогу щодо доступу до дистанційної освіти. 

7.3. Проводити моніторинг виконання дистанційних завдань учнями. 

8. Рішення педагогічної ради від 12.03.2020 року щодо організації 

дистанційного навчання, протокол № 2 затвердити (додається). 

9. Інженеру-електроніку Глушку С.М. розмістити інформацію про 

дистанційну освіту та посилання на сайт дистанційної освіти на офіційному 

вебсайті навчального закладу. 

https://dyvisvitdo.wixsite.com/do2020
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10. Головному бухгалтеру Соловей О.С. здійснювати оплату праці 

педагогічним працівникам   з розрахунку заробітної плати, встановленої при 

тарифікації. 

11. Контроль за виконання цього наказу залишаю за собою. 

 

Директор                                                 Світлана ВОЛЧКОВА 

 

 

 

  


