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Організація освітньої діяльності у 5 – 11-х класах закладів загальної 

середньої освіти у 2020/2021 навчальному році здійснюється відповідно до 

законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Указу Президента                       

України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Концепції Нової української 

школи (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня                                         

2016 р.     № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у 

сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на 

період                       до 2029 року»; http://mon.gov.ua/activity /education/zagalna-

serednya/ua-sch-2016/konczepcziya.html), Державного стандарту базової і повної 

загальної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 

№ 1392). 

   Виконання вимог зазначених державних стандартів є обов’язковим для 

всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типів і 

форми власності. 

   Основними завданнями мовно-літературної освіти у закладах загальної 

середньої освіти, де функціонують класи з навчанням (вивченням) мов корінних 

народів або національних меншин  є формування гуманістичного і державного 

світогляду, активної громадянської позиції, почуття патріотизму в учнів, 

розширення їх культурно-пізнавальних інтересів, виховання поваги  до традицій 

свого народу та толерантного ставлення до культури та традицій інших народів.  

   Мови і літератури корінних народів та національних меншин у закладах 

загальної середньої освіти вивчаються за навчальними програмами, які є 

складовою типових освітніх програм, розкривають роль мов та літератур 

національних меншин у формуванні ключових компетентностей та відображають 

компетентнісний підхід до їх вивчення. Перелік навчальних програм, підручників 
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та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і 

науки України для використання у класах закладів загальної середньої освіти з 

навчанням мовами національних меншин за посиланням http://bit.ly/2Wn1Goi.  

Сучасна освіта в умовах пандемії отримала новий виклик – необхідність 

навчання у режимі он-лайн. В наказі Міністерства освіти і науки України від 

25.04.2013 No 466 “Про затвердження Положення про дистанційне навчання” 

визначено, що дистанційне навчання — це індивідуалізований процес набуття 

знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який 

відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від 

одного учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке 

функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-

комунікаційних технологій. Дистанційна форма навчання передбачає доступ до 

Інтернету, технічне забезпечення (комп’ютер, планшет, смартфон тощо) в усіх 

учасників освітнього процесу, а також те, що вчителі володіють технологіями 

дистанційного навчання. 

Хоча дистанційне навчання не є заміною очного, але ж воно може стати 

ефективним інструментом організації якісного навчання не тільки під час 

карантину, тому варто оволодіти інструментарієм он-лайн навчання. 

Основними формами онлайн-комунікації можуть бути: 

- Відеоконференція — це конференція в режимі реального часу онлайн. Вона 

проводиться у визначений день і час.  

- Форум. Кожний форум присвячений певній проблемі або темі.  

- Чат — спілкування користувачів мережі в режимі реального часу. Є кілька 

різновидів чатів: текстовий, голосовий, аудіо. 

- Блог — це форма спілкування, яка нагадує форум, де право на публікацію 

належить одній особі чи групі людей.  

- Електронна пошта — це стандартний сервіс Інтернету, що забезпечує 

передавання повідомлень як у формі звичайних текстів, так і в інших формах 

(графічній, звуковій, відео) у відкритому чи зашифрованому вигляді.  

- Анкетування — для поточного контролю в ході дистанційного навчання 

зручно використовувати різноманітні анкети.  

-  Портфоліо — це накопичувальна система оцінювання; накопичення різних 

видів робіт. 

Поширені веб-ресурси для дистанційного навчання: 

- Платформа Moodle (https://moodle.org/ ) — безкоштовна відкрита система 

управління дистанційним навчанням. Надає можливість подавати навчальний 

матеріал у різних форматах (текст, презентація, відеоматеріал, веб-сторінка; урок 

як сукупність веб-сторінок з можливим проміжним виконанням тестових 

завдань); здійснювати тестування та опитування школярів з використанням 
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питань закритого (множинний вибір правильної відповіді та зіставлення) і 

відкритого типів; учні можуть виконувати завдання з можливістю пересилати 

відповідні файли. Крім того, система має широкий спектр інструментів 

моніторингу навчальної діяльності учнів. 

- Платформа Google Classroom (https://classroom.google.com) — це сервіс, що 

дозволяє організувати онлайн-навчання, використовуючи відео-, текстову та 

графічну інформацію. Учитель/ка має змогу проводити тестування, 

контролювати, систематизувати, оцінювати діяльність, переглядати результати 

виконання вправ, застосовувати різні форми оцінювання, коментувати й 

організовувати ефективне спілкування з учнями в режимі реального часу. 

Основним елементом Google Classroom є групи.  

- Zoom (zoom.us/download) — сервіс для проведення відеоконференцій та 

онлайн-зустрічей. . Безкоштовна версія програми дозволяє проводити 

відеоконференцію тривалістю 40 хвилин. Zoom підходить для індивідуальних та 

групових занять. У платформу вбудована інтерактивна дошка, яку можна 

демонструвати учням. 

- ClassDojo (https://www.classdojo.com/uk-ua/signup/) — простий інструмент 

для оцінювання роботи класу в режимі реального часу. Тут створена комфортна 

система заохочення з різними ролями та рівнями доступу.  

- Classtime (https://www.classtime.com/uk/) — платформа для створення 

інтерактивних навчальних додатків, яка дозволяє вести аналітику навчального 

процесу і реалізовувати стратегії індивідуального підходу. Є бібліотека ресурсів, 

а також можливість створювати запитання.  

- LearningApps.org (LearningApps.org) — онлайн-сервіс, призначений для 

розробки, зберігання та використання інтерактивних завдань з різних предметів.  

З особливостями організації оцінювання в умовах дистанційного навчання 

можна ознайомитися у листі МОН від 16.04.2020 № 1/9-213 «Щодо проведення 

підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019-2020 навчального 

року». 

Крім того, комісією Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки 

України (лист ІМЗО від 18.06.2020 № 22.1/12Г-372) схвалено до використання у 

закладах загальної середньої освіти методичний посібник «Організація 

дистанційного навчання в школі. Мeтодичні рекомендації» (авт. А. Лотоцька, А. 

Пасічник). Ознайомитися з зазначеним посібником можна на сайті Міністерства 

освіти і науки України за посиланням https://cutt.ly/9iveDyc. 

 30 липня затверджено тимчасові рекомендації щодо організації освітнього 

процесу у закладах позашкілля, загальної середньої, фахової передвищої освіти, 

профтехів і вишів  (Постанова Головного державного санітарного лікаря України 

від  30.07.2020 № 42. «Про затвердження тимчасових рекомендацій щодо 

https://cutt.ly/9iveDyc


організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину в 

зв`язку з поширенням короновірусної хвороби (COVID-19)».  

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/Nakaz%20MOZ_42.pdf 

  30.07.2020 року МОН затвердило тимчасові рекомендації щодо 

організації освітнього процесу у закладах освіти. 

(https://mon.gov.ua/ua/news/maski-na-zanyattyah-neobovyazkovo-kontrol-za-stanom-

zdorovya-zaborona-shvedskogo-stolu-v-yidalnyah-zatverdzheno-rekomendaciyi-

zakladam-osviti-dlya-roboti-z-1-veresnya) 

   Про організацію роботи закладів загальної середньої освіти можна 

ознайомитися у листі МОН від 05.08.2020 року № 1/9-420 «Щодо організації 

роботи закладів загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році» 

https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-roboti-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-

osviti-u-20202021-navchalnomu-roci 
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