
Методичні рекомендації щодо організації самостійно-навчальної 

діяльності учнів у режимі дистанційного навчання  

 

На період призупинення навчального процесу кожен заклад освіти  

забов’язаний використовувати можливості дистанційної освіти. Організувати 

та структурувати навчальний процес допоможуть засоби електронного 

зв’язку. 

 Під час організації дистанційного навчання заклад освіти керується 

наказом Міністерства освіти і наук від 25.04.2013 року № 466 «Про 

затвердження Положення про дистанційне навчання» 

Закрита на карантин школа ще не свідчить про відсутність уроків і 

необхідних для повноцінного освітнього процесу заходів. За допомогою 

відправлення миттєвих повідомлень через електронну пошту, участі в 

обговореннях на форумі, розміщення новин на сайті школи в розділі 

«Дистанційне навчання» учитель і клас завжди будуть поруч, хоч і 

віртуально. Це допоможе учням при виконанні домашнього завдання, 

підготовці до уроку або самостійного вивчення матеріалу. 

Учителі можуть проводити уроки, класні години та батьківські збори в 

дистанційному режимі – розміщувати  в мережі Інтернет матеріали-

презентації, схеми, аудіо- та відеофайли, давати посилання на корисні 

ресурси для додаткового вивчення та відправляти учням домашнє завдання.  

 

1. Ураховуючи тимчасове припинення занять у навчальних закладах міста у     

зв’язку з епідемією грипу, рекомендуємо самостійну навчальну діяльність     

учнів зі шкільних навчальних предметів здійснювати в супроводі вчителів. 

2. Урахувати посильний навчальний режим періоду карантину та загальне  

навантаження щодо самостійної діяльності учнів на кожен день, а саме: 

    5-6 кл. – 2години в день, 7-8 кл. – 3год., 9-11 кл. – 4 год.  

3.Продумати систему зв’язку щодо супроводу навчання школярів у    

дистанційному режимі (телефонний зв’язок, Інтернет тощо). 

4.Скласти для учнів кожної паралелі пам’ятки щодо організації самостійно-    

навчальної діяльності. 

5. Продумати, які теоретичні мовні теми можна дати учням для самостійного   

опрацювання з обов’язковим виконанням практичних різнорівневих завдань. 

6. Визначити обсяг виконання завдань відповідно до віку учнів, бажано    

враховувати репродуктивний, конструктивний та творчий характер завдань. 

7. Відповідно до шкільних програм запропонувати посильне навантаження на       

учнів з навчальних предметів. 

8. Для необхідної додаткової навчальної інформації учні можуть викорис-

товувати підбірку інтернет-ресурсів. 

9. Особлива увага повинна приділитися самостійній роботі учнів 11-х класів, 

у яких, окрім виконання завдань за програмою, слід урахувати підготовку до 

ЗНО. Під керівництвом учителя учні в дистанційному режимі повинні 

виконати певний  обсяг тренувальних завдань із збірників завдань 



10. У режимі дистанційного навчання з відповідної навчальної дисципліни        

вчитель може орієнтувати учнів на використання навчальних дисків й      

Інтернет-сайтів. 

 

 

 


