
Навчання з використанням дистанційних технологій у 2020-2021 н.р.
Організація  освітнього процесу під час дистанційного навчання здійснювалася  з

дотриманням  вимог  законодавства  про  освіту,  захисту  персональних  даних,  а  також
санітарних  правил  і  норм  (щодо  формування  розкладу  навчальних  занять,  рухової
активності, вправ для очей, безперервної тривалості навчальної діяльності з технічними
засобами навчання, тривалості виконання завдань для самопідготовки у позанавчальний
час).

Освітній  процес  під  час  дистанційного  навчання  осіб  з  особливими  освітніми
потребами забезпечувався при необхідності за участі асистента вчителя.

1.  Педагогічні працівники 
 готували  навчальні  матеріали  (відео,  аудіо,  графічну  та  текстову

інформацію)  для проведення  занять  в  синхронному та  асинхронному режимі  в  обсязі
тижневого навантаження згідно тарифікації;

 здійснювали передачу навчальних матеріалів, спілкування з учнями під час
навчальних  та  корекційно-розвиткових  занять,  консультацій,  що  проводяться
дистанційно,  в синхронному режимі з  використанням  Google Meet  згідно розкладу та
асинхронному режимі на платформі Classroom;

 відстежували  і  повідомляли  результати  навчання  учнів  через  само
оцінювання  здобувачів  освіти, формувальне,  поточне  та  тематичне  оцінювання  з
дотриманням конфіденційності, об’єктивності та неупередженості;

 облікували результати  навчання  учнів  під  час  дистанційного  навчання  у
класному журналі;

 облікували  робочий час  навчальних  занять  у  класному  журналі  з
дотриманням календарного планування;

 для оптимізації  комунікації  усіх учасників освітнього процесу педагогічні
працівники додатково здійснювали зворотній зв’язок з учнями, їх батьками (особами, які
їх замінюють) через  Viber, Telegram або електронну пошту.

2. Адміністрація закладу
 забезпечувала технічні умови праці для працівників у закладі освіти згідно

режиму роботи;
 здійснювала  контроль  за  організацією  навчання  з  використанням

дистанційних технологій;
 здійснювала контроль за виконанням освітньої програми  закладу освіти;
 щотижня заступники директора проводили опитування учасників освітнього

процесу  з  використанням  Google-forms про  якість  навчання  з  використанням
дистанційних технологій;

 здійснювали  комунікацію  з  педагогічними  працівниками  закладу,
здобувачами  освіти  та  їх  батьками   через   Viber,  Telegram,  електронну  пошту  та
телефонний зв’язок.

3. Здобувачі освіти
 здійснювали  навчання  щоденно  з  понеділка  по  п’ятницю   поєднуючи

індивідуальну самостійну роботу та  діяльність у групі класу за підтримки вчителя
дотримуючись  навчального  навантаження  очного  навчання:  5  клас  –  28
годин/тиждень; 6 клас -31 годин/тиждень, 7 клас – 32 годин/тиждень; 8-11 клас -33
годин/тиждень;

 приєднувалися до онлайн-занять в синхронному режимі з використанням  Google
Meet згідно розкладу;

  працювали  з  навчальними   матеріалами,  виконували  завдання,  спілкувалися  з
вчителями під час навчальних та корекційно-розвиткових занять, консультацій, що
проводилися дистанційно в асинхронному режимі на платформі Classroom;



 відстежували результати  власного навчання  через самооцінювання, проходження
опитування, виконання поточних тестів з дотриманням академічної доброчесності
та об’єктивності;

  аналізували результати формувального, поточного та тематичного оцінювання.
4. Батьки здобувачів освіти

 Батьки сприяюли виконанню дитиною освітньої програми, навчальних програм з
окремих  предметів  (інтегрованих  курсів)  і  досягненню  передбачених  ними
результатів навчання, дбали про фізичне та психічне здоров'я дітей, формували у
них  навички  здорового  способу  життя,  а  також  сприяли  дотриманню  учнями
академічної доброчесності в освітньому процесі.

 У разі, якщо під час дистанційного навчання батьки не виконували б свої обов'язки
щодо  забезпечення  здобуття  дитиною  освіти,  зокрема  не  забезпечували  участь
дитини в освітньому процесі протягом 10 робочих днів підряд з невідомих причин,
заклад освіти інформував би про це відповідну службу у справах дітей.
Результи опитування учасників освітнього процесу щодо якості дистанційного

навчання
За  результатами  опитування  учнів  80%  опитаних  в  цілому  були  задоволені

результатами організації  дистанційного  навчання.  94% учнів  систематично  отримували
інформацію від класного керівника і вчителів про організацію навчання, розклад занять,
консультацій, обсяг завдань, вказівки до виконання, поради, підтримку, зворотній зв’язок.
За  результатами  опитування  учні  зазначили,  що  більшість  96%  мають  можливість
працювати у Classroom. Серед проблем, які виникали під час застосування дистанційних
технологій навчання здобувачі освіти зазначали: технічні причини, відсутність Інтернету
або низька його швидкість (40%),  великий обсяг домашнього завдання (25%), брак часу
(25%),  втома  (16%),  очно  засвоювати  легше  (30%).  Більшість  уроків  подобалися
школярам.  Особливо,  математика  (75%),  історія  (40%),  фізика,  хімія  (40%),  англійська
мова (38%), але вони ж і викликали труднощі,  через інтенсивну роботу з навчальними
матеріалами під час онлайн занять і складність навчального матеріалу.  Серед побажань
щодо  оптимізації  навчання  учні  зазначали  організаційні  акценти  (пізніше  розпочинати
перший урок, завчасно надавати посилання для приєднання окремим вчителям).

За результатами опитування класних керівників і вчителів предметників більшість
учнів 5-11 класів  (близько 85%) регулярно відвідували уроки в синхронному режимі  і
близько  40%  учнів  систематично  виконували  завдання  в  асинхронному  режимі  на
платформі  Classroom.  96%  батьків  учнів,  які  пропускали  навчальні  заняття  чи  не
виконували вчасно завдання були повідомлені про проблеми, які виникли у здобувачів
освіти при запровадженні дистанційних технологій навчання. 

За  результатами  опитування  батьків  в  цілому  задоволені  організацією
дистанційного  навчання  75  %,   15%  -  незадоволені.  Батьки  зазначили,  що  вчителі
предметними і  класний керівник повідомляє їх про відсутність дитини на уроках 70%,
20% вказали – ні.  Серед причин відсутності дітей на уроках батьки зазначили: сімейні
причини  (45%),  технічні  причини,  відсутність  Інтернету,  невідповідність  технічним
засобам навчання,  які  наявні  у  сім’ї  і  вимогам  Google Meet,  Classroom (35%),  хвороба
(30%),  без  вагомих  причин  (23%).   Серед  проблем  при  застосуванні  дистанційних
технологій  навчання  батьки  зазначили:  технічні  причини  (43%),  невміння  батьків
працювати  в  онлайні  (30%),  проблеми  з  організацією  навчання  дитини  вдома  (30%),
проблеми контролю дитини на відстані (40%), втома очей дитини (15%).

За  результатами аналізу результатів навчання з використанням дистанційних 
технологій учні, у яких сформовані вміння вчитися,  високий і достаній рівень мотивації 
до навчання, сформований інтерес до учіння підтримують результати навчання незалежно 
від форми організації навчання. Під час застосування дистанційних технологій 15% учнів 
стали більше вчитися самостійно, у них зросла відповідальність за результати  навчання; 
50% не змінили результати навчання; 40% знизили результати навчання. 


