
Методичні рекомендації 

щодо організації педагогічної діяльності 

асистента вчителя під час карантину 

Згідно з частиною четвертою статті 38 Закону України «Про повну 

загальну середню освіту» організація освітнього процесу та діяльності 

закладу загальної середньої освіти в цілому належать до повноважень його 

керівника.  

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 

2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України 

коронавірусу СОVID-19» підприємствам, установам, організаціям 

рекомендовано забезпечити, зокрема, організацію роботи в режимі реального 

часу через Інтернет.  

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 16 

березня 2020 року № 406 «Про організаційні заходи для запобігання 

поширенню коронавірусу СОVID-19» керівники закладів загальної середньої 

освіти встановлюють режим роботи педагогічних працівників із 

запровадженням гнучкого графіку їх роботи, затверджують заходи щодо 

виконання працівниками методичної та організаційно-педагогічної роботи. 

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 23 березня 

2020 року № 1/9-173 «Щодо організації освітнього процесу в закладах 

загальної середньої освіти під час карантину» педагогічні працівники 

працюють з учнями, що перебувають удома, шляхом використання 

технологій дистанційного навчання з урахуванням матеріально-технічних 

можливостей закладу освіти. 

Навчальні заняття можуть проводитись дистанційно у синхронному 

(учасники одночасно перебувають у веб-середовищі дистанційного навчання) 

або асинхронному (учасники взаємодіють між собою із затримкою у часі, 



застосовуючи при цьому електронну пошту, форум, соціальні мережі тощо) 

режимі відповідно до навчального плану
1
. 

Отримання навчальних матеріалів, спілкування під час навчальних 

занять, що проводяться дистанційно, забезпечується передачею відео-, аудіо-, 

графічної та текстової інформації також у синхронному або асинхронному 

режимі. 

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спору  

України № 1/9-675 від 25 вересня 2012 року «Щодо посадових обов'язків 

асистента вчителя» асистент вчителя разом із вчителем класу виконує 

навчальні,  виховні, соціально-адаптаційні заходи, запроваджуючи ефективні 

форми їх проведення, допомагає дитині у виконанні навчальних завдань, 

залучає учня до різних видів навчальної діяльності, у складі групи фахівців 

приймає участь у розробленні та виконанні індивідуальної програми 

розвитку дитини, адаптує навчальні матеріали з урахуванням індивідуальних 

особливостей навчально-пізнавальної діяльності дитини з особливими 

освітніми потребами. 

Асистент вчителя здійснює свою діяльність відповідно до розкладу 

навчальних занять класу, за допомогою технологій дистанційного навчання 

(веб-ресурсів, засобів інформаційно-комунікаційного зв’язку, соціальних 

мереж, тощо), а саме: 

- приймає участь у засіданнях команди психолого-педагогічного 

супроводу дитини з ООП; 

- надає допомогу вчителю в організації освітнього процесу в умовах 

дистанційного навчання; 

- надає допомогу учням всього класу та учням  з особливими освітніми 

потребами в організації  дистанційного навчання;  
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- за потребою проводить спостереження за дитиною з особливими 

освітніми потребами з метою покращення опанування дитиною навчального 

матеріалу; 

- спостерігає  за  сприйманням  та розумінням   дитиною  адаптованого  

матеріалу  навчальних предметів; 

- допомагає вчителю у проведенні дистанційних занять, використовуючи 

методи спільного викладання та техніки інтерактивного спілкування; 

-  тощо. 

Розглянемо більш детально особливості роботи асистента вчителя в 

період карантину в умовах дистанційного навчання: 

Дидактично-навчальна діяльність. Асистент вчителя в освітньому 

процесі дотримується певних правил та технологій роботи з учнями з 

особливими освітніми потребами. Зокрема, вносяться зміни до організації 

навчального процесу в умовах дистанційного навчання, використовуючи 

диференційоване викладання, яке  проявляється у модифікації подачі та 

оцінюванні навчального матеріалу. 

Тобто вчитель розробляє, трансформує завдання із підручника до 

потреб дитини чи групи дітей, а також обирає шлях оцінювання виконання 

завдань. До організації такої роботи він активно залучає асистента вчителя, 

оскільки останній  реалізує  в процесі уроку розроблені  й  адаптовані заходи.  

Прикладом  адаптованих  дидактичних матеріалів  можуть бути картки  

з навчальним матеріалом,  додаткові дидактичні матеріали, якими  дитина з 

ООП  попередньо  може бути забезпечена,  завдяки он-лайн  комунікації  та 

Інтернет ресурсам:   

- картки задля забезпечення розвитку моторики, планування, 

комунікації,  мислення, мовлення,  моделювання ситуацій; 

- малюнки на відмінність, предметні, сюжетні картки,  картки 

різноманітних  парних  предметів  тощо; 



- картки  для інтеграції зорових і слухових відчуттів, розвитку 

концептуальних знань  і пам'яті  та забезпечення розвитку просторового 

мислення,  логічного мислення; 

- новий  візуальний розклад для дітей з розладами аутистичного спектру 

та інших дітей з особливими освітніми потребами з порушеннями емоційно-

вольового розвитку та поведінки  у зв’язку зі змінами умов навчання  задля  

зменшення тривожності у дитини;   

- картки на позначення дій дитини протягом дня (кількість - за потреби 

дитини), а також картки із зображенням мотиваційних предметів і занять 

дитини та ін.; 

- картки для можливості розв'язання та складання задач:  

малюнки для складання задач зі зразками задач,  набір текстів задач без 

змагального характеру, фігури та зразки для моделювання,  сюжетні ігри 

тощо. 

Співпрацюючи з вчителем, асистент має змогу планувати  організацію 

навчального процесу та отримувати інформацію з адаптації навчального 

матеріалу. Планування адаптацій та модифікації допомагає вчителю 

заздалегідь визначити, якими матеріалами учням потрібно користуватися, як 

краще побудувати дистанційний урок, в якому вигляді учні мають 

відповідати на завдання (наприклад, дати коротку письмову відповідь), 

підібрати типи вправ і видів діяльності.  

Важливо пам’ятати, що, впроваджуючи адаптації та модифікації 

навчального матеріалу, вчитель створює умови для залучення дітей до 

роботи над темою уроку і допомагає їм працювати над завданнями. 

Наголошуємо на тому, що перед початком дистанційної роботи 

вчителю й асистенту вчителя необхідно виокремити основні правила роботи, 

вирішити загальні організаційні питання, наприклад: як буде розпочинатися 

урок, як буде відбуватись спілкування з батьками тощо.   



Звертаємо вашу увагу на важливість спільної відповідальності,  

обговорення ролей і завдань, дотримання конфіденційності,  обговорення 

проблемних ситуацій і стратегій викладання навчальної програми.  

Організаційно-методична діяльність. Психолого-педагогічний 

супровід дитини з ООП має бути постійним і неперервним, незалежно від 

форм та методів викладання.  Засідання команди психолого-педагогічного 

супроводу під час карантину також може бути організоване дистанційно, 

використовуючи веб-ресурси, засоби інформаційно-комунікаційного зв’язку, 

соціальні мережі тощо. Зусилля членів команди повинні бути направлені на 

створення необхідних умов, щодо організації дистанційного навчання дитини 

з особливими освітніми потребами,  сприяння  її розвитку.  

Як педагог, який має відповідну кваліфікацію, асистент вчителя 

адаптує навчальні матеріали з огляду на індивідуальні особливості 

навчально-пізнавальної діяльності кожної дитини з особливими освітніми 

потребами. 

Методична робота асистента вчителя передбачає такі напрямки роботи, 

як:  

- розробка й розміщення завдань для учнів на період карантину; 

- поповнення кабінету дидактичними матеріалами та наочністю; 

- участь у дистанційних заняттях; 

- внесення оновлених даних до ІПР; 

- самоосвіта, робота з методичною літературою, опрацювання додаткової  

науково-популярної літератури, ознайомлення з новинками педагогічної 

літератури, перегляд інформаційно-методичної літератури тощо; 

- участь у вебінарах; 

- розробка педагогічних порад та пам’яток; 

- підготовка до он-лайн  консультацій;    

- упорядкування портфоліо дітей з ООП; 

- корекція річного плану асистента вчителя на 2 семестр; 



- робота над темою атестації та підготовка матеріалів для 

міжатестаційного періоду  та інше. 

На сьогодні немає чітко затвердженого переліку обов’язкових 

документів для ведення асистентом вчителя, тому, враховуючи наказ 

Міністерства освіти і науки України від 25 червня 2018 року №676 «Про 

затвердження інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти», 

заклад освіти затверджує свій перелік документації, зокрема й для асистента 

вчителя, враховуючи його посадові обов’язки. Для організації роботи під час 

карантину асистент вчителя складає індивідуальний план роботи (Додаток 

1), в якому вказує всі напрямки роботи, відповідно посадових обов’язків. 

Частиною третьою статті 10 Закону України «Про повну загальну 

середню освіту» встановлено, що освітній процес у закладах загальної 

середньої освіти завершується не пізніше 1 липня. Якщо у зв’язку з 

епідеміологічною ситуацією в Україні термін дії карантину буде змінено, 

фактична тривалість навчального року може бути продовжена. 

У такому разі освітній процес включатиме аналіз виконання 

навчальних програм, з урахуванням фактично проведених навчальних занять 

(у тому числі дистанційно) та результатів навчання учнів, здобутих під час 

карантину. 

  



Додаток 1 

 

№ 

з\п 

Дата  Орієнтовний зміст роботи 

1 Понеділок 1. Упорядкування портфоліо учнів 

2. Підготовка дидактичних матеріалів (по предметах, 

згідно розкладу)  

3. Спільно з вчителем розробка та розміщення на 

дистанційній платформі завдань для учнів на період 

карантину 

4. Підготовка до онлайн-консультацій (батьки, діти, 

педагогічні працівники) 

5. Проходження  онлайн-курсів (самоосвіта) 

2 Вівторок 1. Робота зі шкільною документацією  

2. Підготовка дидактичних матеріалів (по предметах, 

згідно розкладу) 

3. Онлайн-консультація для батьків  

3 Середа 1. Опрацювання методичних матеріалів 

2. Підготовка дидактичних матеріалів (по предметах, 

згідно розкладу) 

3. Розміщення завдань для учнів класу  

4. Онлайн-консультації для учнів  

4 Четвер 1. Робота з методичними матеріалами 

2. Підготовка дидактичних матеріалів (по предметах, 

згідно розкладу) 

3. Онлайн-консультації для педагогічних працівників 

5 Пʼятниця 1. Розробка педагогічних порад та пам'яток  

2. Індивідуальні консультації для учнів в онлайн-режимі 

3. Проходження  онлайн-курсів 

 

 

 


