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Нормативно-правова база:
 Закони України:

- «Про освіту» від 05.09.2017 №2145-VІІІ (набрав чинності 28.09.2017);

- «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 №463-ІХ

- «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» від 24.02.1994 №4004-ХІІ 

(зі змінами від 14.01.2021) 

 Постанови Кабінету Міністрів України:

-від 20.04.2011 №462 “Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти”;

-від 21.02.2018 №87 “Про затвердження Державного стандарту початкової освіти” (зі змінами);

-від 23.11.2011 №1392 “Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої 

освіти”;

-від 22.07.2020 №641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних   

заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2»;

- від 02.11.2020 №308 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. 

№641»; 

- від 09.12.2020 №1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних   

заходів з метою запобігання поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»;»

 Концепція “Нова українська школа”, ухвалена рішенням колегії МОН України від 27.10.2016

 Накази Міністерства освіти і науки України:

-від 08.10.2019 №1272 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2 класів  закладів 

загальної середньої освіти», 

-від 08.10.2019 №1273 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 3-4 класів  закладів 

загальної середньої освіти», 

-від 20.04.2018 №407 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І 

ступеня», 

-від 20.04.2018 №405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ 

ступеня», від 15.12.2020 №1/9-692 «Про запровадження карантинних обмежень»;



Нормативно-правова база:
 Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затверджене наказом 

Міністерства освіти і науки України від 08.09.2020 №1115, затверджене в Міністерстві юстиції України 

28.09.2020 за №941/35224

 Листів Міністерства освіти і науки України:

- від 05.08.2020 №1/9-420 «Щодо організації роботи закладів загальної середньої освіти у 2020/2021 

навчальному році»;

- від 28.08.2020 №1/9-490 «Щодо створення безпечних умов організації освітнього процесу у 2020/2021 

навчальному році»; 

- від 02.11.2020  №1/9-609 «Щодо організації дистанційного навчання»;

- від 12.10.2020 №1/9-576 «Щодо тимчасового переходу на дистанційне навчання»

 Накази відділу освіти виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської області:

- від 02.11.2020 №308 «Про запобігання поширенню в закладах освіти м.Первомайський коронавірусу 

COVID-19 »;

- від 21.12.2020 №330 «Про запобігання поширенню в закладах освіти м.Первомайський коронавірусу 

COVID-19»

 Накази Первомайського ліцею №6:

- від 02.11.2021 №301 «Про запобігання поширенню в закладі коронавірусу COVID-19»;

- від 06.11.2020 №309 «Про запровадження дистанційної форми навчання в ліцеї»;

- від 04.01.2021 №09 «Про запобігання поширенню в ліцеї коронавірусу COVID-19 та запровадження 

дистанційної форми навчання»;

- від 31.12.2020 №361 «Про введення в дію Положення про організацію дистанційного навчання в ліцеї»;

 Робочий навчальний план комунального закладу «Первомайський ліцей №6 Первомайської іської ради 

Харківської області» на 2020/2021 навчальний рік;

 Тимчасовий порядок організації освітнього процесу в комунальному закладі «Первомайський 

ліцей №6 Первомайської міської ради Харківської області» на період карантину у зв’язку з 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19);

 Положення про організацію дистанційного навчання, схвалене педагогічною радою 

Первомайського ліцею №6 (протокол №05 від 02.11.2020)   



Майстер-класи:

«Застосування Google-сервісів

під час дистанційного 

навчання» 

«Створення тестів

за допомогою інструменту

Google Forms та порталу "На Урок"



Педагогічна рада

Презентація досвіду роботи

«Підвищення якості освітнього процесу 

шляхом впровадження

елементів Stem-освіти

в умовах дистанційного навчання» 

«Впровадження дослідницького 

методу навчання 

з використанням Stem-технологій 

на уроках математики»

«Шляхи формування інноваційного 

освітнього середовища закладу  

освіти шляхом використання 

технологій дистанційного навчання»



Онлайн сервіс для організації та проведення 

відеоконференцій (онлайн уроків)



Електронні платформи, онлайн сервіси, інструменти 

за допомогою яких організовується освітній процес

в Первомайському ліцеї №6 під час дистанційного навчання







Кількість учнів 1-9-х класів, які не мають можливості навчатися 

в синхронному режимі (з технічних причин)  
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Організація освітнього процесу з використанням 

технологій дистанційного навчання



Організації освітнього процесу

з використанням технологій дистанційного навчання 

в синхронному режимі 
(у відсотках)
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Платформа e-School.info

Схвалена до використання Інститутом модернізації змісту освіти 

Міністерства освіти і науки України

(Лист №2.1/12Г-740 від 03.10.2016 р.)



Складники платформи e-School

Електронний журнал

Електронний щоденник



Складники платформи e-School

Таблиці, графіки успішності

Аналітичні інструменти

Комунікації



Електронний журнал 



Електронний журнал 



Зворотній зв’язок між учасниками освітнього процесу

під час дистанційного навчання 



Платформа освітнього проєкту «На Урок!»

(онлайн тестування)



Платформа освітнього проєкту «На Урок!»
(онлайн флеш-картки, завдання на встановлення відповідності)





корегування 

календарно-тематичних 

планів



Контрольно-аналітична діяльність

реалізації освітнього процесу 

з використанням технологій дистанційного навчання

 Якість проведення онлайн уроків;

 своєчасність планування уроків;

 розміщення домашніх завдань;

 розміщення матеріалів на повторення та опрацювання навчального

матеріалу;

 облік навчальних досягнень

учнів;

 облік відвідування учнями

навчальних занять.



Завдання

педагогічного колективу:

 надання якісних освітніх послуг;

 підвищення якості кожного уроку, як основної форми організації

освітнього процесу;

 якісна реалізація освітніх програм;

 формування ключових і предметних компетентностей;

 підвищення мотивації учнів до навчання;

 удосконалення роботу щодо організації самостійної діяльності учнів;

 розвиток індивідуальної траєкторії кожного учня.

Збереження здоров’я 

усіх учасників освітнього процесу!!!



Контактні телефони:

(05748) 3-43-11

0953216310

E-mail:

psh6_21@ukr.net

viktoriy_vv@ukr.net 


