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Методичний супровід дистанційного навчання в регіоні 

Уряд постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року 

№ 211 «Про запобігання поширенню СOVID-19» запровадив гнучкий 
(дистанційний) режим роботи працівників закладів освіти. У зв’язку з  цим в 

КЗ «ЖОІППО» ЖОР освітній процес змінив формат і здійснюється в 
дистанційній формі. Ми з вами пройшли складний шлях перебудови 

освітнього процесу і його адаптації до нових умов. Технології дистанційної 
освіти відкрили нові можливості та перспективи для здійснення методичного 

супроводу освітнього процесу, підвищення фахової компетентності 
педагогів, керівників закладів освіти, зворотного зв'язку в умовах карантину.  

Лабораторією методичного забезпечення Житомирського ОІППО 
(завідувачка Печенюк А.П.) проведено п'ятиденний методичний онлайн-
марафон «Організація допрофільного та профільного навчання учнів у 

ЗЗСО», до участі в якому долучилися понад 2000 педагогічних працівників 
області. Щоденно у межах заходу педагоги мали можливість ознайомитися з 

питаннями освітньої політики щодо профільності навчання з різних 
предметів, викликами та перспективами допрофільної освіти. 

Модераторами методичного марафону виступили 16 методистів 
інституту, які надали практичні рекомендації та коментарі щодо                   

організації освітнього процесу в сучасних умовах, формування ключових 
компетентностей учнів, необхідних для їхнього подальшого професійного 

самовизначення. 
Захід відбувся на онлайн-платформі, де учасники мали змогу 

спілкуватися зі спікерами та між собою у чаті, переглядати презентації, 
дискутувати. Зазначимо, що саме профільне навчання є одним із ключових 

напрямів модернізації та удосконалення системи освіти й передбачає 
оновлення старшої школи з урахуванням інтересів, здібностей, можливостей 
кожного учня у контексті професійного самовизначення. Відеозаписи всіх 

предметних марафонів доступні для перегляду на сайті Житомирського 
ОІППО за посиланням http://www.zippo.net.ua/index.php?page_id=49. 

Також на сторінці офіційного вебсайту Інституту створено окремий 
розділ «Освітній процес в умовах карантину», де всі учасники освітнього 

процесу можуть отримати актуальну інформацію про електронні ресурси для 
здійснення навчання школярів у дистанційній формі.  

Використання в освітньому процесі сучасних інформаційно-цифрових 
технологій стимулює до впровадження нових педагогічних прийомів і 

підходів у підготовці та проведенні семінарів, вебінарів, тренінгів, майстер-



класів. Методисти лабораторії методичного забезпечення під час карантину 
систематично проводили онлайн-консультації вчителів-предметників з 

питань впровадження елементів дистанційного навчання, підготовки та 
викладання навчального матеріалу, вебінари, відеоконференції тощо. 

За ініціативи адміністрації комунального закладу «Житомирський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської 
обласної ради (директор Смагін І.І.) спільно з Департаментом освіти 

Житомирської міської ради (директор Арендарчук В.В.) реалізується освітній 
проєкт «Відеоуроки для учнів», який має на меті забезпечити методичний 

супровід дистанційної освіти школярів Житомирської області. 
У межах проєкту кращі вчителі міста Житомира та області записали 

понад 70 фрагментів відеоуроків з різних предметів шкільної програми: 
української мови та літератури, історії, правознавства, інформатики, 

географії, біології, хімії, математики, фізики тощо. 
Зазначимо, що саме відеоуроки є ефективним інструментом 

дистанційного навчання школярів, тому що поєднують різні види та способи 
подачі інформації. 

Переглянути відеоуроки можна на сайті КЗ «Житомирський                 
ОІППО» ЖОР у розділі «Відеоуроки для учнів» за посиланням 
http://www.zippo.net.ua/index.php. 

На сайті КЗ «ЖОІППО» ЖОР започатковується  новий розділ «Кращі 
практики дистанційного навчання», у якому будуть представлені матеріали 

кращого  досвіду реалізації дистанційного навчання в закладах освіти 
області. 

Пропонуємо вашій увазі матеріали щодо практичного досвіду 
дистанційного навчання освітян міста Новограда-Волинського. 


