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Дистанційне навчання
Навчання  у вересні

Електронний щоденник
Роботи
Різне



Правила - оскільки час обмежений
Поважаємо один одного

Не перебиваємо
Не дискутуємо

Вносимо пропозиції в чаті, або 
просимо слова



Вимушений перехід у режим дистанційного 
навчання став неочікуваним.

Зрозуміло, коли напрацьована купа 
платформ для дистанційного навчання й 

таке інше, то втілювати це значно 
простіше, але, безумовно, це стало 

викликом всюди. 



Дистанційна освіта підходить у першу чергу 
для високовмотивованої дитини. Таких у нас 

не більше 10-15 відсотків. 
З дистанційним навчанням таке не спрацює, і 

якщо немає підтримки з боку сім’ї, то 
зрозуміло, що ефективність буде вкрай 

низькою або навіть нульовою. Тому проблема 
мотивації для стоїть дуже гостро.

Ми не отримали від МОНу чітких дій.
Програма не розрахована на дистанційне.

Львів пішов своїм шляхом.



Усі наші вкрай перенасичені безглуздим 
змістом навчальні програми не є догмою. 

Нічого страшного не відбудеться, якщо щось 
не буде «засвоєно». Ніякої освітньої 

катастрофи не станеться. Ті, хто хотів 
вчитися, вони й дистанційно, і самостійно не 
втрачатимуть даремно ці місяці, а комусь, 

можливо, буде й простіше, що його не 
бемкають уроками, і він зможе собі спокійно 

та системно підготуватися до ЗНО, тому що 
він хоче вступити, тож, у нього є мотивація. А 

кому це не треба, то він би й так не вчився. 
Тому давайте філософськи до цього 

ставитися.



Що стосується вчителів, 
то, як би це не було дивно у 

2020-му році, але не всі 
вчителі ще «дружать» з 

комп’ютером. 

Це перша проблема.



Друга – це те, що вчителі є 
недостатньо заможною та

забезпеченою категорією 
населення. 

Із цього випливає те, що в 
них, як правило, немає 

відповідної сучасної техніки. 

Не усі мають комп’ютери, 
добрий інтернет і умови вдома.





Третьою проблемою є особисте відношення 
вчителів та  учнів до навчання.

На жаль, у нас якісна освіта не є символом 
успіху. Ми щодня бачимо протилежне: люди з 
печерним рівнем освіти та інтелекту – герої 
нашого часу. То яка буде мотивація в уявного 
Петра вчитися? А тим більше, коли зараз є 

нагода безкарно гульнуть, просто вимкнувши 
комп’ютер. У звичайному класі цей Петро не 

може вимкнути вчителя, тому йому 
доводиться вимикати себе. Якби учні, які не 
слухають уроки, могли б і фізично зникати з 
класу, то в нас були б напівпорожні, а то й 
зовсім порожні класи. А зараз Петро може 
запросто вимкнути вчителя, і як ти його 

«увімкнеш» назад у дистанційне навчання?



Помилок багато, тому 
дякуємо усім батькам і дітям 

за співпрацю.
Готуємося до вересня для 

повторення, відпочиваємо.
Спробуємо платформу 

Знання  на порталі ІСУО (є 
відкрита реєстрація он-лайн 

в перший клас) чи іншу (є 
досвід ліцеїв та гімназій)



Ніколи дистанційна освіта не замінить живе спілкування та 
навчання тет-а-тет, тьюторський супровід та індивідуальний 

дотик. Вона гарно спрацьовує, як ми бачимо, в екстремальній 
ситуації, дає можливість пройти якийсь курс, але вона не 

витіснить ні школи, ні університети, та це й не потрібно, тому 
що школа виконує функцію соціалізації, психологічної підтримки та 

всього іншого.
Зараз ми стали свідками того феномену, коли діти скучили за 
школою, але скучили не стільки за уроками, скільки за живим 

спілкуванням. Ясно, що дистанційно можна підбадьорити, але це 
інше, ніж коли людина спілкується з людиною в реальному житті. 

До дистанційного навчання треба ставитись без фанатизму –
просто як до однієї з форм, яка ніколи не замінить живу школу.

Оцінки будуть адекватними!!!



Щоб не переходити на двозмінне 
навчання 10-ті класи переходять у 17 і 

17а кабінети.
5а – в 23 кабінет, 5б – 8 кабінет
Надійшло 62 заяви у перший клас

1а – очікуємо нову вчительку
1б - Охрим Зоряна Миколаївна



Рекреація



Вікна на 
сходовій



Вікна на 
сходовій



Змінили 
вивіску



Змінили 
двері 

аварійного 
виходу



Їдальня



Їдальня



Їдальня



Їдальня



Їдальня обладнання
• Витяжка
• Два марміти
• Ванни
• Столи
• Холодилян для салатів
• Стійка для приборів



• Підручники
• ЗНО
• Вакансія 

техпрацівників, 
вчитель початкової 
школи, малювання.



• Потрібно розслабитися й отримати 
максимум задоволення від того, що 
ми зараз маємо. У тому числі й від 
спілкування онлайн з учнями та 
вчителями. 

• Подякувати один одному та думати як 
будемо працювати далі.

• Зберімо теми, які були найважчими 
під час навчання вдома і у вересні 
повторимо.



• Табелі будуть надіслані електронною 
поштою

• Оригінали будуть для тих, хто вибуває.
• Співпрацюйте з класними 

керівниками



1. Переконайтесь, що учні мають необхідні пристрої та підключення до 
інтернету.

2. Знати, коли потрібно зробити паузу.

У багатьох школах вчителі перейшли на інтернет-ресурси з неймовірною 
швидкістю, щоби зберегти відчуття докарантинного розпорядку. Але доцільно 

мати деякий час для передишки, щоб здобути кращі результати в 
довгостроковій перспективі. Пауза в кілька днів потрібна для переосмислення 

– просто щоб увійти в цей простір із трохи меншою шаленістю.
3. Дізнайтесь, які навички були б корисними для учнів, яким було найважче.
Для одних учнів перехід на дистанційне навчання дався легко, для інших – це 
стало викликом. Важливо, щоби діти опанували навички, які дадуть змогу їм 
бути самостійнішими. Наприклад, коли шкільний розклад дитини планується 

до хвилини, їй може бути складно вчитися вдома в ситуації, яка вимагає 
більшої самомотивації та саморегуляції, вміння управляти часом. Деякі учні 
легко можуть пошукати допомогу й інтернеті, а для інших це складно. Діти 

можуть бути не впевнені в собі. і отримати особистий зворотний зв’язок 
дистанційно практично неможливо.



4. Намагайтеся зрозуміти, як люди самомотивуються.
Вчителі й учні переживають зараз багато емоцій. Люди сумують за тим, як було 

раніше. Важливо розібратися, як залишатися продуктивними, але водночас 
зменшувати очікування від викладачів та учнів.Варто визнати, що дистанційне 
навчання ніколи не буде таким же ефективним, як шкільне. Треба змиритися з 
цим фактом і робити свою роботу настільки добре, наскільки це можливо за 

тих обставин, що склалися.

5. Намагайтеся зрозуміти, що екстрене дистанційне навчання має строк 
придатності.

Ми зрозуміли, що той різновид дистанційного навчання, який вони 
запровадили, не варто продовжувати. Вчителям надто складно досягти 

балансу в тому, щоби задовольнити потреби всіх учнів.
6. Починати навчальний рік із тестування не допоможе.

У школах, які оцінюватимуть рівень знань на початку навчального року, щоби 
зрозуміти “прогалини” в навчанні, будуть відчуватися несправедливість і 
нерівність. Важливо, щоби діти знову могли навчатися, а не втягувати їх у 

гонитву за балами.
7. Пройдіть повз “відставання”.



Як показало дослідження, навіть у столиці дистанційним навчанням охоплено не всіх школярів, а 78%. Це 
означає, що кожен п’ятий учень не навчається дистанційно під час карантину.
“І річ тут не лише в школі. Як повідомили батьки, найпоширеніша причина, чому діти не залучені до навчання, –
брак технічних засобів (25% тих, хто не навчається дистанційно) чи Інтернету (виїхали за межі міста до бабусі в 
село або на дачу)”, – пише газета.
А чим займаються ті 22% школярів, що не залучені до дистанційного навчання? Далеко не всі вони сидять за 
книжками чи надолужують програму з батьками і репетиторами. Як свідчить дослідження, майже третина (34%) 
тих, хто випав із дистанційного навчання, взагалі ігнорують процес навчання.
Викликами для вчителів також стали проблеми технічного характеру (38%), зв’язку з учнями (41%), брак досвіду 
дистанційного навчання (37%). Це змушує їх витрачати більше часу на підготовку та проведення уроків.
Не дивно, що більшість учнів, батьків і вчителів віддають перевагу очному навчанню.
Як свідчить опитування учнів, батьків та вчителів, очне навчання в аудиторіях подобається їм більше, ніж 
дистанційне, – про це сказали 70% учнів, 90% вчителів і 80% батьків. А 60% учнів мріють, щоб швидше почалося 
навчання у школі (цікаво, скільки людей відповіли б на це питання так само, аби під час карантину можна було 
зустрічатися з друзями?). І лише 22% школярів бачать позитив у карантині.
Отже, головною проблемою дистанційного навчання є неможливість якісно зрозуміти навчальний матеріал. Про 
неї сказали 48% батьків і 46% учнів. Причому на другому етапі дослідження кількість таких респондентів зросла 
майже на 20%.
Для батьків дистанційне навчання теж стало неабияким випробуванням, — 55% опитаних зазначили, що це 
ускладнило їм життя. Третині батьків довелося більше, ніж до карантину, сидіти зі своїми дітьми за уроками. Тим 
часом 25% батьків зазначають, що їхня дитина навчалася б успішніше, якби вони були поруч, але це неможливо 
через зайнятість.
“Учасники нашого дослідження також назвали плюси навчання вдома. Так, 36% учнів стали більше 
читати. Ця цифра дуже тішить. Ми пам’ятаємо результати вітчизняного моніторингу читацької 
компетентності, які показали: ще у початкових класах формується велика група школярів, що 
взагалі не читають або роблять це під примусом“, – йдеться у статті.
Водночас 15% учнів стали більше часу приділяти самоосвіті, і це чудово, адже самоосвіта – саме те, що має 
супроводжувати людину протягом життя.
А найголовніше — діти і батьки стали більше спілкуватися між собою (про це сказали майже 70% опитаних). За 
даними опитування, 72% школярів раді, що на карантині поруч із ними перебувають батьки. І це ще один 

  



Дякую!
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