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Навчаємо з дому 

 
Життя ставить перед педагогічною спільнотою нові виклики. 

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-173 від 

23.03.2020 «Щодо організації освітнього процесу під час карантину» в ЗЗСО 

Ємільчинського району вчителі працювали з учнями, використовуючи 

технології дистанційного навчання з урахуванням матеріально-технічних 

можливостей учнів, учителів, освітніх закладів. 

У Миколаївській ЗОШ І–ІІІ ступенів (директор Малярчук С.В.) 

спілкування та навчання здійснювалось через Viber, «Спільнота», Instagram, 

соціальні мережі, інтернет-ресурси. Щоденно проводилось онлайн-

консультування учнів. Для контролю та самоперевірки практикували роботу 

в Google, Classrom, учителі використовували різні джерела для пошуку 

цікавої та доступної інформації для учнів, зокрема користувалися 

матеріалами «На урок», використовували відео з YouTube, створювали тести 

та завдання в Learming Apps та Classrom. 

Учителі англійської мови користувалися онлайн-сервісом Kahoot!, за 

допомогою якого створювали інтерактивні навчальні ігри, які підвищували 

рівень обізнаності в ІКТ, стимулювали критичне мислення. 

У Рихальській ЗОШ І–ІІІ ступенів (директор Кузьменко А.В.), вчителі 

заохочували учнів до спільної роботи, використовуючи Google-групи для 

створення списку розсилки, щоб одночасно інформувати всіх. Вчителі 

створювали проміжні і підсумкові тести, щоб учні могли продемонструвати 

свій рівень знань. 

Не забували вчителі і про виховну роботу. Для учнів молодшого 

шкільного віку провели віртуальну «Подорож до зеленого королівства», учні 

5 класу відвідали годину спілкування «Відкрий для себе світ добра», цікаво 

пройшла відео зустріч учнів 9 класу «Моя рідна школа», для учнів           

старших класів провели відео  круїз країнами Європи «Магія далеких країн». 

У Яблунівській ЗОШ І–ІІ ступенів (директор Єжевська Н.М.) цікавими 

були уроки інформатики. Під час роботи з учнями 2–4 і 5 класів було 

використано готові презентації уроків (https://vzimpptx.com), які надсилали 

учням для опрацювання через Viber або Facebook Messenger. Опитування 

переважно проводилось у тестовій формі за допомогою сервісу Google 

форми. 

Учителі Сімаківської ЗОШ І–ІІІ ступенів (директор Кот В.М.) 

самостійно розробляли тести, дехто користувався тестами з платформ 

https://naurok.com.ua та https://vseosvita.ua. Важливу роль у проведенні 

https://vzimpptx.com/
https://naurok.com.ua/
https://vseosvita.ua/


навчання зіграли добірки відеоматеріалів для дистанційного навчання з 

каналу https://www.youtube.com. 

Учителі початкових класів Яблунецької ЗОШ І–ІІІ ступенів (директор 

Миколаєнко Н.Ф.) зареєстрували своїх учнів на сайті «Вчи.uа», де були 

розміщені цікаві нестандартні завдання, які треба було виконувати граючись, 

що дуже подобалось дітям. 

Звичайно, не всі діти мали можливість працювати через інтернет, з 

деякими учнями потрібно було працювати, використовуючи мобільний 

зв’язок, а також націлювати їх на перегляд уроків, запропонованих на 

телебаченні. Також постійно підтримували зв’язок з батьками. Але з усіх 

викликів сьогодення педагоги вийшли гідно, поповнивши і свої знання, і 

знання учнів. 

 

 

https://www.youtube.com/

