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Дистанційна освіта: з досвіду роботи 

Досвід декількох місяців роботи в умовах карантину актуалізував 
тенденцію розвитку сучасного суспільства щодо його інформатизації.  

Сьогодення свідчить про  те, що людство перебуває на етапі розвитку, 
коли інформаційні процеси стають однією з найважливіших складових 

життєдіяльності людини. Слід зазначити, що зміни в суспільстві зумовлюють 
закономірну еволюцію освітніх технологій: перехід на дистанційну освіту. 

Тому можемо зробити висновок про те, що історичним замовленням 
сучасної освіти як на рівні держави, так і в світових масштабах є реалізація 

дистанційної форми навчання. 
Управління освіти і науки Новоград-Волинської міської ради 

адаптувалося до змін та організувало свою роботу в гнучкому дистанційному 
режимі (таблиця 1). 

Таблиця 1 

Адаптовані форми роботи управління освіти і науки в умовах карантину 

Напрям роботи Вид діяльності 

Наради: 
- з керівниками закладів ЗЗСО, 

ЗДО; 
- із заступниками директорів з 

навчально-виховної, виховної 

роботи 

1. Відеоконференція Zoom.  
2. Демонстрація презентацій.  

3. Розміщення інформаційних 
матеріалів за результатами нарад на 
сайті УОН (http://nv-imc.edukit.zt.ua/) та в 

соціальній мережі Facebook на 
сторінці УОН 

(https://www.facebook.com/Управління-освіти-
і-науки-Новоград-Волинської-міської-ради-

732410866947967/?modal=admin_todo_tour) 

Колегія УОН 1. Відеоконференція Zoom. 

2. Е-mail розсилка на електронні 
пошти закладів  освіти 

інформаційних матеріалів колегії 

Атестація педагогічних працівників 1. Відеоконференція  Zoom із 
визначеним графіком підключення 

закладів освіти до роботи 
атестаційної комісії. 

2. Е-mail розсилка на електронні 
пошти закладів освіти сканованих 

копій супровідних документів 

Аналітико-інформаційна діяльність 1. Створення інформаційної 
сторінки на сайті УОН: 

«Нормативно-правове забезпечення 

http://nv-imc.edukit.zt.ua/


карантину».  

2. Розміщення інформаційних 
матеріалів в соціальній мережі 

Facebook на сторінці УОН. 
3. Публікації в місцевих ЗМІ. 

4. Поширення досвіду організації 
виховної роботи на сайті ЖОІППО 

Методична робота 1. Засідання міських методичних 

об`єднань в режимі відеоконференції  
Zoom  щодо обміну ефективними 

формами роботи  в умовах 
карантину. 

2. Створення на сайті УОН 
інформаційної довідки «Дистанційна 
робота». 

3. Розміщення відеоматеріалів з 
досвіду роботи.  

4. Обговорення в  режимі онлайн 
проєкту Положення про центр 

професійного розвитку педагогічних 
працівників. 

5. Підготовка та розміщення на сайті 
УОН презентацій: «Талановиті учні 

та їхні вчителі», «Учитель року» 

Фінансово-господарська діяльність 1. Відеоконференція  Zoom 

Робота з батьками 1. Соціологічне опитування в 
соціальній мережі Facebook на 

сторінці УОН щодо врахування 
думки батьківської спільноти в 

організації дистанційного навчання 

Виховна робота 1. Онлайн-фестиваль обдарованості 
екологічного напряму «Сузір’я 

талантів». 
2. Міський онлайн-челендж, 

присвячений Дню вишиванки. 
3. Свято останнього дзвінка в онлайн 

режимі 

 
Таким чином, аналіз роботи управління освіти і науки та закладів 

освіти Новоград-Волинської міської ОТГ свідчить про те, що будь-які 
труднощі можна подолати позитивними кроками та реалізувати водночас 

нові можливості. Саме тому актуальними залишаються слова нашої землячки 
Лесі Українки (твір «Біда навчить»): «Мудрим ніхто не вродився, а 

навчився». 


