
Протокол № 8 

засідання педагогічної ради 

Володимирівської гімназії 

Наталинської сільської ради Красноградського району  Харківської області 

від 17.03.2021 

Присутні: 13 

Відсутні: 1  

Голова педагогічної ради  -  Пономаренко Е.В. 

Секретар -  Сябро-Нечипоренко І.М. 

 

Порядок денний 

 

1. Про переведення на дистанційну форму навчання учнів гімназії  5-8 класів, крім 

1-4 класів, за умови дотримання в них відповідних санітарних та протиепідемічних 

заходів  (доповідач – Пономаренко Е.В.) 

 

І.СЛУХАЛИ: 

 

Пономаренко Е.В.,  директора гімназії про організацію освітнього процесу для 

учнів 5-8 класів - навчання з використанням технологій дистанційного навчання, 

відповідно до постанови Головного державного санітарного лікаря від 22.09.2020 

№55 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах ЗЗСО на період 

карантину у зв’язку з поширенням корона вірусної хвороби (COVID – 19)», 

протоколу №7 засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічнох 

безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської області від 17.03.2021. Для 1-4 

класів – очна форма навчання, за умови дотримання в них відповідних санітарних 

та протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю 

стану здоров’я учнів, дошкільний підрозділ працює відповідно до вимог 

Санітарного регламенту та дотримання жорсткого контролю за прийманням дітей 

до закладу. 

 

1.ВИСТУПИЛИ  

 

Мельникова Н.О., заступник директора з навчально-виховної роботи, яка 

ознайомила з алгоритмом дій з використанням технологій дистанційного навчання 

під час карантину та ознайомила з поняттями (синхронний та асинхронний режим). 

Синхронний режим – тривалість уроків не може перевищувати 30 хвилин; 

Асинхронний режим – застосовуючи при цьому інтерактивні освітні платформи, 

електронну пошту, форуми, соціальні мережі тощо. 

Алгоритмом дій з використанням технологій дистанційного навчання під час 

карантину: 

1. Класні керівники користуються створеними групами у Viber, для учнів та батьків 

певного класу. 

2. Педагоги своєчасно здійснюють коригування тематичного планування 

навчальної програми з метою забезпечення освоєння учнями освітніх програм в 

повному обсязі при переході на дистанційне навчання. 

3. Щодня відповідно до затвердженого розкладу уроків вносять навчальні завдання  

4. На шкільному веб - сайті створена сторінка «Дистанційне освіта», на якій 



розміщується алгоритм дій дистанційного навчання під час карантину з розкладом 

занять. Це додатковий доступ до інформації, яким можуть скористатися не тільки 

учні, а й всі учасники освітнього процесу. 

5. Вибір загальноприйнятних та зручних платформ для проведення 

дистанційних уроків, а саме, Zoom,Viber, веб-сервіс «Googleclassroom» та 

змішаного навчання учнів 5 –8 класів «Всеукраїнська школа –онлайн»; 

6. Під час карантину пропонується наступний режим: 

 

Базова школа (5-8 класи) 

1. 09.00-09.30 

09.30-09.40 перерва 

2. 09.40-10.10 

10.10-10.20 перерва 

3. 10.20-10.50 

10.50-11.10 перерва 

11.10-11.40 

11.40-11.50 перерва 

5. 11.50-12.20 

12.20-12.30 перерва 

6. 12.30-13.00. 

7. Он-лайн уроки проводяться кожну парну дату (2,4, 6……) 

8. Кожну непарну дату (1,3,5….) проводиться асинхронне дистанційне навчання: 

здобувачі освіти отримують завдання, виконують завдання та 

надсилають його вчителю. 

9. У випадку, якщо здобувачі освіти, не забезпечені ТЗН (комп’ютер, Інтернет), 

вони отримують завдання через відділення зв’язку, або поштову скриньку, під 

відповідальність класного керівника. 

10. Всі письмові роботи (російська, українська, англійська мови, практичні роботи 

з хімії, біології,математики) пишуться у зошиті. Зошити передаються батьками до 

закладу освіти через чергового адміністратора один раз на тиждень. 

11. Учителі закладу освіти (за можливості) можуть бути в онлайн режимі (вайбер). 

Учні, які потребують консультацій, можуть цими послугами скористатися, 

зв’язавшись із педагогом через онлайн ресурси. Учителі-предметники можуть 

попрацювати індивідуально з тими дітьми, які цього потребують. 

12. Після закінчення карантину кожен учитель-предметник проведе урок- 

консультацію щодо самостійно вивченого учнями навчального матеріалу. 

13. Після консультаційного уроку буде проведено моніторингову роботу, в ході 

якої буде з’ясовано, що фактично вивчили учні самостійно, які теми треба 

корегувати. 

14. Продовжуємо навчання відповідно до календарного планування на ІІ семестр 

2020/2021 навчального року. 

 

УХВАЛИЛИ:  

 

1. Вчителям-предметникам організувати дистанційні онлайн-уроки шляхом 

використання системи ZOOM, Viber, веб-сервіс «Googleclassroom» та 

змішаного навчання учнів 5 –8 класів «Всеукраїнська школа –онлайн»; 

2. Вчителям-предметникам продовжити навчання очно для учнів 1-4 класів. 



3. Вести щоденний контроль за станом здоров’я учнів та дотримуватись 

відповідних санітарних та протиепідемічних заходів у закладі. 

4. Вихователям дошкільного підрозділу працювати відповідно до вимог 

Санітарного регламенту та дотримуватись жорсткого контролю за 

прийманням дітей до закладу. 

 

Голова педагогічної ради                            Пономаренко Е.В. 

Секретар                                                        Сябро-Нечипоренко І.В. 

 

 


