
 
У К Р А Ї Н А 

УЖГОРОДСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА-

ІНТЕРНАТ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ОКРЕМИХ ПРЕДМЕТІВ 

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

Н А К А З 

 

12.03.2020                                  м. Ужгород             №76-о 

 

 Про тимчасове призупинення  

навчально-виховного процесу та  

перехід на дистанційну форму навчання 

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. 

№211 «Про запобігання поширенню на території України COVID-19», ст. 29 

«Про захист населення від хвороб», листа Міністерства освіти і науки №1/9-

154 від 11 березня 2020 року, рішення Державної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 11 березня 

2020 р., листа департаменту освіти і науки від 12.03.2020 р. №752, відповідно 

до наказів Міністерства освіти і науки України від 23.04.2019 №536 «Про 

затвердження Положення про інституційну форму здобуття загальної 

середньої освіти», від 25.04.2013 №466 «Про затвердження Положення про 

дистанційне навчання»  з метою запобігання поширення на території 

України коронавірусу COVID-19, виконання державних програм з предметів 

навчального плану закладу освіти,  

Н А К А З У Ю: 

1. З 12.03.2020 р.  по 03.04.2020 р. призупинити навчально-виховний 

процес у школі на 3 тижні до стабілізації епідемічної ситуації та 

окремого розпорядження за підсумками оцінки ситуації на черговому 

засіданні протиепідемічної комісії. 

2. Медичним працівникам та класним керівникам закладу освіти провести 

просвітницьку і роз’яснювальну  роботу серед учнів щодо 

попередження масового розповсюдження інфекційних захворювань та 

батьків стосовно необхідності призупинення навчально-виховного 

процесу в закладі освіти. 

3.  Покласти персональну відповідальність на помічника директора з 

господарської частини школи за додержання вимог санітарного 

законодавства у частині повітряно-теплового режиму; виконання 

заходів з попередження травматизму. 

4. З 12.03.2020 р. перейти на дистанційне навчання.  
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5. Педагогічним працівникам закладу: 

5.1. забезпечити  надолуження державних програм з предметів 

навчального плану; 

5.2. запис на сторінці класного журналу здійснювати, починаючи із 

словосполучення «Дистанційне навчання. (далі – тема уроку відповідно 

до запланованої)»; 

5.3. надати адміністратору сайту, вчителю інформатики Далекорей К.І. 

завдання з предметів Навчального плану, фрагменти відеоуроків з 

поясненням щодо опанування певної теми; 

5.4. консультувати учнів та батьків у телефонному режимі щодо 

пояснень ключових положень з тем предметів інваріантної частини 

навчального плану, через електронну пошту, інші ресурси;  

5.5. рівень навчальних досягнень учнів визначати відповідно до 

виконаних завдань учнями з теми. 

5.6. При організації дистанційного навчання використовувати: 

  5.6.1. вебсайт закладу; 

5.6.2. електронну пошту, соціальні  мережі; 

5.6.3. інструменти цифрового навчання (https://miyklas.com.ua/, 

www.edmodo.com); 

5.6.4. Google-сервіси (Classroom); 

5.6.5. cистеми дистанційного навчання A-Tutor, e-Front, Moodle 

тощо; 

5.6.6. програмне та навчально-методичне забезпечення, 

розміщене на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України 

(доступно за посиланням: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-

osvita/navchalni-programi); 

5.6.7. електронні підручники (https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-

serednya-osvita/pidruchniki/elektronni-pidruchniki); 

5.6.8. освітній портал (https://www.kristti.com.ua/uvaga/), де 

розміщено «Методичні рекомендації щодо організації освітнього 

процесу з навчальних предметів в основній та старшій школі в умовах 

дистанційного навчання». 

6. На період здійснення дистанційного навчання: 

6.1. запровадити гнучкий режим робочого часу для педагогічних 

працівників; 

6.2. технічний персонал закладу перевести у режим чергування; 

6.3. заступникам директора Станко О.С., Калинич Н.В., Шкелебей І.М. 

надавати консультативну допомогу педагогічним працівникам щодо 

виконання навчально-виховної та методичної роботи передбачених 

Планом роботи закладу на 2019/2020 н.р. 

7. Контроль за виконання даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор          О. Іщенко 
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