
 
 

 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 

 

НАКАЗ 

      29.10.2021                                 № 355-од 

Про організацію освітнього  

процесу з 01.11.2021 року  

 

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя населення», постанови Кабінету 

Міністрів України від 25.08.2021 №08 «Про затвердження протиепідемічних 

заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку із 

поширенням коронавірусної хвороби COVID-19» та постанови Головного 

державного санітарного лікаря України від 06.09.2021 №10 «Про затвердження 

протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину, у зв’язку із 

поширенням коронавірусної хвороби COVID-19», на виконання рішення комісії 

з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Вижницької 

міської територіальної громади від 29.10.2021 №24, розпорядження 

Вижницької міської ради від 01.11.2021 року №02-02/214 «Про організацію 

роботи закладів освіти, культури та спорту Вижницької міської ради в умовах 

карнатину»,  з метою вжиття невідкладних додаткових заходів, спрямованих на 

мінімізацію безпосередніх фізичних контактів між учасниками освітнього 

процесу,  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Організувати освітній процес для учнів 1-11–х класів з використанням 

технологій дистанційної освіти, інтернет-ресурсів строком з 01.11.2021 року. 

2. Адміністрації ЗЗСО: 

2.1. Забезпечити виконання вимог постанову головного державного 

санітарного лікаря України від 06.09.2021 №10 «Про затвердження 

протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину, у зв’язку із 

поширенням коронавірусної хвороби COVID-19» 

2.2. Забезпечити використання засобів індивідуального захисту, 

антисептичних та дезінфікуючих засобів, контроль за прибиранням та 

щоденною дезінфекцією санітарно-побутових приміщень, поверхонь в місцях 

спільного користування працівників закладу. 



2.3. Дистанційне навчання   організовувати  в межах робочого часу вчителів з 

урахуванням режиму роботи закладу освіти.  

2.4. Врахувати, що відповідно до частини першої статті 24 Закону України 

“Про повну загальну середню освіту”   робочий час педпрацівника включає час 

на виконання ним навчальної, виховної, методичної, організаційної роботи та 

іншої педагогічної діяльності, передбаченої трудовим договором та / або 

посадовою інструкцією. 

2.5. Продовжити регулярну та змістовну взаємодію суб’єктів дистанційного 

навчання (вчителів, учнів, батьків). 

2.6. Регулярно відстежувати результати навчання учнів, а також надавати їм 

підтримку в освітньому процесі. 

2.7. Відповідно до внутрішньої системи забезпечення якості освіти 

здійснювати моніторинг та контроль якості дистанційного навчання 

(відстеження регулярності синхронної взаємодії, формування в учнів навичок 

самоконтролю, способи забезпечення академічної доброчесності в умовах 

віддаленості учасників дистанційного навчання, вивчення думки учасників 

освітнього процесу щодо недоліків і труднощів у навчанні, визначення потреби 

в навчанні педпрацівників та організації відповідного навчання). 

3. Учителям-предметникам: 

3.1. Проводити навчальні заняття за дистанційною формою для учнів 1-11-х 

класів з використанням інтернет-платформи Google Meet за посиланнями 

(додаток №1)  з 01.11.2021 року. 

3.2. Заняття з учнями проводити у приміщеннях, закріплених за класами з 

використанням персональних комп’ютерів та відповідно до розкладу уроків. 

3.3. Дотримуватись вимог до організації роботи з технічними засобами 

навчання, визначеними  у наказі МОЗУ від 25.09.2020  № 2205 

(зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 

10 листопада 2020 р. за № 1111/35394) «Про затвердження Санітарного 

регламенту для закладів загальної середньої освіти». 

3.3.1. При використанні технічних засобів навчання   під час проведення 

навчального заняття потрібно чергувати види навчальної діяльності. 

3.3.2. Врахувати, що безперервна тривалість навчальної діяльності з ТЗН 

упродовж навчального заняття повинна бути:  

для учнів 5-7 класів - не більше 20 хвилин;  

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

для учнів 10-11класів на 1-й годині занять до 30 хвилин, на 2-й годині занять - 

20 хвилин. При здвоєних навчальних заняттях для учнів 10-11 класів - не 

більше 25-30 хвилин на першому навчальному занятті та не більше 15-20 

хвилин на другому навчальному занятті. 



3.3.3.  Після занять із застосуванням ТЗН проводити вправи з рухової 

активності та вправи гімнастики для очей. Комплекси відповідних вправ 

наведені у додатку 3 до    Санітарного регламенту. 

3.4.  Врахувати, що під час дистанційного навчання зміст освіти й кількість 

годин для його опанування не скорочується, а реалізується в синхронному та 

асинхронному режимах (з урахуванням необхідності запобігання погіршенню 

здоров’я учнів і вчителів, а також технічних можливостей для синхронної 

взаємодії). 

3.5. Особливої уваги надавати організації дистанційного навчання для осіб з 

особливими освітніми потребами (їм потрібна підтримка з боку асистента 

вчителя ), а також учнів, які не мають доступу до інтернету або технічних 

засобів навчання (для них треба використовувати доступні засоби комунікації). 

3.6. Під час дистанційного  навчання   забезпечувати постійний  супровід, 

регулярне відстеження результатів навчання учнів, а також надання їм (за 

потреби) підтримки в освітньому процесі. 

3.7. Якщо учню медично протипоказане дистанційне навчання потрібно 

погодити з одним з батьків учня, який має ці протипоказання, як вчителі 

взаємодіятимуть із ним, а також, які засоби навчання можна використовувати. 

3.8. Щодо проведення оцінювання здобувачів освіти врахувати, що: 

3.8.1. Учні на дистанційному навчанні обов’язково проходять формувальне, 

поточне й підсумкове (тематичне ) оцінювання; 

3.8.2. Результати оцінювання фіксуються в класних (електронних) журналах;  

3.8.3. Оцінювання   проводити відповідно до Критеріїв оцінювання здобувачів 

освіти з дотриманням академічної доброчесності. 

3.9. Навчальні заняття обліковувати у класному журналі,  зазначати у графі 

«Зміст уроку» - «Дистанційне навчання» .  

3.10. Усі уроки, незалежно від режиму проведення (синхронний чи 

асинхронний), датувати  відповідно до календарно-тематичного планування. 

4. Класним керівникам: 

4.1. Терміново повідомити батьків учнів 1-11-х класів про переведення учнів на  

дистанційне навчання.  

4.2. Підтримувати постійний зв'язок з учнями та їх батьками щодо організації 

освітнього процесу.  

4.3. Здійснювати координацію діяльності учнів та педагогічних працівників (за 

потреби).  

4.4. З метою володіння інформацією щодо захворюваності учнів, тримати 

постійний телефонний зв'язок з батьками учнів та щоденно подавати цю 

інформацію педагогу-організатору Юрійчук Р.В. для узагальнення.  

5. Заступниці директорки з господарської частини Ромащук М.П.: 



5.1. Організувати роботу допоміжно-обслуговуючого персоналу в умовах 

карантину відповідно до діючих норм чинного законодавства.  

5.2.  Посилити контроль за проведенням протиепідемічних та дезінфекційних 

заходів в закладі  освіти. 

5.3. Забезпечити проведення щоденного вологого прибирання приміщень з 

використанням дезінфікуючих речовин. 

6. Медичній працівниці Козлан Л.О. забезпечити проведення санітарно-

освітньої роботи серед педагогічного колективу та персоналу закладу  освіти.  

7. Лаборантці сайту Вадилюк І.Ю. розмістити  наказ на сайті закладу. 

8.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

          

Директорка закладу                                     Оксана СИЧОВА 

 

 

 

З наказом ознайомлені всі працівники на оперативній нараді 

29.10.2021 року 

  

  



Додаток 1 

до наказу 

від 29.10.2021 року 

№ 354-од 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформатика (поділ) 

Ізбінський О.Д. https://meet.google.com/iuq-xwxi-pff 

Огданський С. В. https://meet.google.com/fzd-etfb-uad  

Клим О.В. https://meet.google.com/opq-woya-ott  

Посилання для класів 

1-А Старух С.Г. meet.google.com/eet-vudg-byx 

1-Б Луканюк О.С. meet.google.com/zxc-obig-tac 

1-В Двойних Г.В. meet.google.com/reh-acec-rud 

2-А Ткачук С.С. meet.google.com/kvx-mhza-chm 

2-Б Пріц І.Г. meet.google.com/zro-tmus-vhs 

2-В Тарновецька Р.В. meet.google.com/uei-pjii-nwb 

3-А Попадюк О.І. meet.google.com/rgj-npet-kjx 

3-Б Чорней К.Л. meet.google.com/nad-nvbi-ejd 

3-В Горюк О.Д. meet.google.com/uof-ruju-yxt 

3-Г Федорощак Р.Д. meet.google.com/mgt-wxyj-tmj 

4-А Клим Л.М. meet.google.com/wcz-pooy-rcb 

4-Б Петрищук Є.В. meet.google.com/fxf-nmse-wam  

4-В Радченко Г.В. meet.google.com/sqz-btkb-tid 

5-А Ковалюк П.М. meet.google.com/vry-drjh-gab 

5-Б Гайдук Н.М. meet.google.com/gth-ukgr-ihn 

5-В Кіцул Л.Г. meet.google.com/gji-xxvc-ary 

6-А Панасенко М.Ю. meet.google.com/avn-qsus-ecw 

6-Б Шпинтюк Р.Г. meet.google.com/byk-iqvc-cbq 

7-А Сергій Я.І. meet.google.com/zeo-ghpi-qsz 

7-Б Фартушняк С.С. meet.google.com/cyg-zwwp-rqs 

8-А Гожда Т.Я. meet.google.com/byn-pbep-aqu 

8-Б Гаврилюк О.С. meet.google.com/ofv-qcbj-yey 

9-А Фочук О.Д. meet.google.com/vmd-zxgz-gyk 

9-Б Клим Г.Г. meet.google.com/mzg-aryc-oov 

10-А Артемчук Г.І. meet.google.com/nwk-anim-jio 

10-Б Ямбор Н.В. meet.google.com/qat-afrv-jrt 

11-А Підопригора О.В. meet.google.com/sww-ksjg-vot 

11-Б Ізбінський О.Д. meet.google.com/fuo-pgse-pgt 
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http://meet.google.com/uei-pjii-nwb
https://meet.google.com/rgj-npet-kjx?hs=122&authuser=0
https://meet.google.com/nad-nvbi-ejd?hs=122&authuser=1
http://meet.google.com/uof-ruju-yxt
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http://meet.google.com/fuo-pgse-pgt


Українська мова (поділ) 

Підопригора О.В. https://meet.google.com/nxq-vqiu-ptv?pli=1&authuser=3 

Беженар Н.М. https://meet.google.com/xfo-zydx-miw  

Артемчук Г.І. https://meet.google.com/tbj-odjp-rvv 

Шпинтюк Р.Г. https://meet.google.com/hds-gfrs-nhj?pli=1&authuser=2 

Іноземна мова (поділ) 

Гаврилюк О. С. https://meet.google.com/wnx-xeoe-hgk 

Гожда Т.Я. https://meet.google.com/ysp-biaz-jib 

Панасенко М.Ю. https://meet.google.com/dwm-ihto-vqx  

Сахро О.С. https://meet.google.com/rnv-xuiv-ptu 

Сергій Я.І. https://meet.google.com/vmi-rgpx-vai  

Індивідуальне Навчання 

Чорней Марія 8-Б https://meet.google.com/ftm-imqe-kgt?hs=224 

Долінська Анна, 11-Б https://meet.google.com/exz-otos-wfh 

Захист України (Ковалюк П.М.) 

meet.google.com/ebw-rdfr-cmd  

Трудове навчання  

Кіцул Л.Г. https://meet.google.com/rao-hxba-riy?pli=1&authuser=4 

Фартушняк С.С. https://meet.google.com/bcf-yzms-dic?pli=1&authuser=5 
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