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Дистанційне навчання в закладах освіти громади 
 

Доля знову кинула виклик… Під час епідемії коронавірусу школи 

почали працювати онлайн. Ми побачили, наскільки готові до таких стресових 

ситуацій. Кожен з нас, учителі, батьки, діти сприйняли ситуацію по-різному. 

Перш за все – це технічне оснащення, адже не всі учителі мають 

комп’ютерне оснащення вдома, а діти й поготів. Наші школи знаходяться в 

сільській місцевості, де не завжди добре працює мобільний зв'язок, не 

кажучи за інтернет.  

Та все ж у цій екстремальній ситуації вчителі мобілізувалися та 

організували до роботи дітей та батьків. Так-так, саме дітей та батьків, адже 

ми з вами знаємо, що діти так швидко не змогли б приступити до самостійної 

роботи. Урок по інтернету відрізняється від уроку наживо, тут звичайні 

методи та прийоми працюють інакше. 

Адміністрації закладів освіти громади разом з відділом освіти 

Тетерівської сільської ради, проаналізувавши можливості щодо технічного 

забезпечення учнів та батьків, виробили стратегію дистанційного навчання у 

школах та дитячих садочках.  

Так, педагогічним працівникам було надано можливість індивідуально 

обрати онлайн-платформу, інструменти дистанційного навчання та форми 

комунікації з учнями та батьками. Спектр використаних учителями форм 

дистанційної роботи виявився досить різнобарвним. Ефективними та 

доступними для більшості учасників освітнього процесу виявились: Viber, 

Skype, YouTube (у тому числі Всеукраїнська школа онлайн на YouTube-

каналі МОН), ZOOM, дистанційні платформи «ClassDojo», «МійКлас», ТМ 

Особливості організації 

виховання в умовах карантину: 

трикутник партнерства школа 

– учні – батьки у дистанційному 

форматі

Тема



«Розумники», сайти http://denyshi.at.ua (Денишівська школа), «На Урок», 

«Всеосвіта», «LearningApps».  

  Що стосується форм подачі матеріалів, вражає їхня різноплановість:  

- текстові: запитання-відповіді, тексти, тести, інтегровані завдання, 

самостійні роботи, тематичні проєкти, онлайн-тестування, онлайн-

контрольні, індивідуальні завдання, текстові файли тощо; 

- візуалізовані: письмові види робіт з фотозвітами, презентації; 

- аудіо: диктанти, техніка читання, декламування; 

- відео: руханки, онлайн-уроки, відеоуроки, тематичні відео, 

презентації проєктів. 

У дистанційному форматі забезпечений не лише освітній процес, а і 

організовано просвітницьку та виховну роботу. Педагоги Денишівської ЗОШ 

І–ІІІ ступенів імені В.Г. Бондарчука розробили і втілили в життя не лише 

систему навчання онлайн, але й вміло організували виховну роботу школи. 

 

За співпраці практичних психологів і класних керівників  учням та 

батькам пропонувалися відеотренінги, психологічні розминки з питань 

подолання стресових ситуацій у сім’ї під час карантину, арт-терапія, музико-

терапія, релаксаційні відео. Також батькам рекомендували проводити спільно 

«Театр одного актора: інсценізація улюбленої пісні», вечір спогадів 

«Світлини моєї родини», онлайн-акція «Віртуальні подорожі країнами світу». 

Учителі фізичного виховання через сайти шкіл, мобільний додаток «Viber» 

пропонують учням та батькам відеоролики щодо організації здорового 

способу життя, зміцнення імунітету через заняття спортом. 

Педагоги також проводять час з користю для себе, адже зараз для нас  

відкрито безліч варіантів онлайн-навчання. Одним із таких джерел навчання 

є платформа дистанційних курсів підвищення кваліфікації педагогів КЗ 

«Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 

Житомирської обласної ради. Досить швидко і якісно було організовано 

роботу дистанційних курсів підвищення кваліфікації педагогів, цікавими та 

http://denyshi.at.ua/


корисними є онлайн-конференції для керівників відділів освіти, освітніх 

закладів, вчителів-предметників. Дякуємо нашим колегам. 

Саме тому ми переконані, що вірус мине, карантин завершиться, 

випускники підуть у доросле життя, але спогади, емоції та відчуття, отримані 

нині (позитивні чи негативні), залишаться з ними назавжди.  

Ми бажаємо вам впевнено йти вперед, бо минуле – то наш досвід. У 

минулому нічого не можна змінити, а майбутнє ми будуємо самі.  

Вірте у власні сили! Вірте у себе! 

Усім здоров’я! 

 
  
 


