
 

 

                   ВИГОДСЬКА   СПЕЦІАЛЬНА   ШКОЛА 

                ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

 

 

НАКАЗ 

 

                                         

          Від 22 січня 2022 року                  смт. Вигода                       № 04 - ОД 

 

 

Про здійснення освітнього процесу  

з використанням технологій 

дистанційного навчання з 24.01.2022 року 

 

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню 

освіту», наказу МОН №1115 від 08.09.2020 року  «Про деякі питання організації 

дистанційного навчання», Положення про здійснення освітнього процесу з 

використанням технологій дистанційного навчання у Вигодській спеціальній 

школі, затвердженого рішенням Педагогічної ради № 02 від 29.10.2020 року та 

наказом від 29.10.2020 року № 216 – ОД «Про затвердження Положення про 

дистанційне навчання», враховуючи  гнучку  Структуру 2021-2022 навчального 

року, затверджену наказом від 31.08.2021 року № 218-ОД «Про затвердження 

структури 2021-2022 навчального року», рішення Регіональної комісії з питань 

ТЕБ та НС №16/0/07-04/091 від 21.01.2022 року, рішення засідання ТЕБ та НС 

Вигодської селищної ради № 01 від 21.01.2022 року, Статуту школи, рішення 

позачергового засідання педагогічної ради від 22.01.2022 року протокол № 05, з 

метою виконання державних стандартів освіти, навчальних планів та освітніх 

програм за 2021-2022 навчальний рік  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.Організувати з 24.01.2022 року по 04.02.2022 року освітній процес з 

використанням технологій дистанційного навчання  з усіма учнями 1-12 класів  з 

використанням технологій єдиного онлайн сервісу Microsoft Teams, а саме: 

1.1. затвердити розклад уроків  в режимі онлайн для 1 класу (Додаток 1); 

1.2. затвердити розклад уроків  в режимі онлайн для 2-4 класів  (Додаток 

2); 

1.3. затвердити розклад уроків  в режимі онлайн для 5-12 класів (Додаток 

3). 

2.Усім педагогічним працівникам школи: 



-  забезпечити дистанційний освітній процес навчання та виховання  з 

використанням опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників 

освітнього процесу на базі платформи Microsoft Teams у створених класних 

командах  та предметних каналах за допомогою синхронного  режиму згідно 

розкладу уроків;  

- забезпечити своєчасну  передачу  тифлофікованої відео -, аудіо -, 

графічної та текстової інформації та їх аудіодискрипції в синхронному  режимі у 

предметних каналах Microsoft Teams із врахуванням  індивідуальних 

психофізичних особливостей кожного учня зокрема; 

- розподіл, тематику, обсяг, методику та ресурси дистанційного освітнього 

процесу здійснювати раціонально з урахуванням ДСПіН, вимог тифлопедагогіки 

та тифлопсихології (мінімум пояснень – максимум інтерактиву, виокремлення 

найголовнішого, чергування розумової активності з фізичною), можливостей 

учнів, забезпечивши при цьому якісне виконання навчальних планів та освітніх 

програм безумовного максимального зворотного зв’язку із батьками учнів 1-4 

класів та учнями 5-12 класів особисто, упродовж усього періоду дистанційного 

навчання; 

- фіксацію проведених  уроків, завантаження поурочних планів-конспектів,  

присутність/відсутність учня на уроці  та оцінювання навчальних досягнень  

здійснювати щоденно і невідкладно у системі управління навчальним закладом 

SMLS; 

- забезпечити всім учням 1-12 класів реалізацію конституційного права на 

здобуття освіти відповідно до їхніх можливостей та з урахуванням стану 

здоров’я і індивідуальних особливостей (індивідуальної освітньої траєкторії та 

програми розвитку), технічних можливостей тощо.  

3. З метою забезпечення конституційних прав на освіту трансформувати та 

індивідуалізувати освітній процес щодо учнів, які не мають можливостей брати 

участь в освітньому процесі наступним чином: 

- перевести у режим забезпечення якісного дистанційного 

індивідуалізованого освітнього процесу  з учнями  2 класу вихователя Тетяну 

ГІРНУ; 

- організувати додатковий індивідуалізований освітній процес   для учнів  

4 класу Роксолани ПЕТРАЧКОВОЇ, Валентина СЕМКІВА та Максима 

ФЕДИШИНА; учнів 5 класу Анастасії ГОШОВСЬКОЇ, Віри ТУРКІВ та Надії 

ТУРКІВ; 

- за договором повної матеріальної відповідальності надати у користування 

шкільні ґаджети учням Михайлові ІЛЬНИЦЬКОМУ та Дмитру 

ДОБРОВОЛЬСЬКОМУ; 

- забезпечити освітній процес дистанційними аудіовізуальними 

технологіями шляхом раціонального і якісного аудіозаписування 

(надиктовування) та відтворення навчального матеріалу предметів 



гуманітарного циклу бібліотекарем Аллою СТОПЧИЦЬКОЮ з подальшим 

використанням каналів Microsoft Teams  для передачі контенту. 

4. Установити, що самопідготовка відбувається у період з 17- 00 до 18 - 00 

години (у 9 класі з 18-00-19-00) у синхронному режимі онлайн у відповідному 

каналі TEAMS за участю батьків учнів та закріпити наступних вихователів за її 

проведенням: 

- 3 класі – Наталію КОЛЯДЖИН; 

- 4 класі - Світлану ПАВЛІВ; 

- 5 класі - Тетяну ГІРНУ; 

- 6 класі Оксану ПИНІВ; 

- 8 класі Галину ВАЖНУ; 

- 9 класі – Галину ВАЖНУ(18.00-19.00); 

- 10 класі- Тетяну ЛІТВІНОВУ; 

- 11 класі - Тетяну ДОСЯК; 

- 12 класі - Степана ФОЛИСА. 

5. Заступнику директора з виховної роботи Оксані ВЕРБОВЕЦЬКІЙ: 

5.1. забезпечити контрольно-аналітичний моніторинг дистанційної роботи 

класних керівників та вихователів щодо трансформації освітнього і виховного 

процесу для якісної  підготовки учнями домашніх завдань і надсилання їх 

учителям; 

5.2. продовжити  співпрацю і комунікацію з батьками за допомогою 

використання закритої соціальної мережі «Yammer» у каналі «Форум батьків»; 

5.3. організувати роботу Учнівського парламенту з використанням 

закритої соціальної мережі « Yammer» у каналі «Учнівський парламент»; 

5.4. провести організаційні заходи з корекції виховних планів роботи 

вихователів та класних керівників та спонукати їх до спілкування у сайтах « 

SharePoint», та у соцмережі «Yammer»; 

6.Заступнику директора з навчальної (дистанційно-інформаційно-

комунікаційно- технологічної) роботи Галині ФОЛИС: 

6.1 організувати роботу  педагогічного персоналу у руслі 

компетентнісного і конструктивного педагогічного партнерства  та цифровізації 

дистанційного освітнього процесу на платформі дистанційного навчання 

Microsoft Teams; 

6.2. забезпечити  постійний  контроль за організацією і якістю 

дистанційного навчання, роботою  електронної системи управління SMLS та 

щоденно проводити аналітичну звітність про розміщення навчального контенту, 

його якість та відповідність вимогам компетентнісного спрямування, ведення 

електронного обліку навчальних досягнень учнів вчителями предметниками  у 

системі SMLS. 

6.3. продовжити ініціативне інноваційне системне навчання  педагогічного 

колективу з вироблення hard навичок цифровізації освітнього процесу. 



7. Заступнику директора з навчальної (методичної) роботи Надії ДАЦЬО: 

7.1. забезпечити якість освітнього та методичного процесу в школі шляхом 

щоденного дієвого інформативно-рефлексивного моніторингу роботи усіх 

учителів-предметників щодо організації освітнього процесу (наявність 

поурочних планів-конспектів, їхній аналіз на відповідність календарно-

тематичному плануванню, темі, меті та типу уроку, корекційній спрямованості, 

ведення електронного класного журналу та оцінювання учнів); 

7.2. забезпечити віддалену методичну роботу з використанням каналу 

комунікації «Методичний канал». 

8. Ерготерапевту  Миколі МОСОРІ: 

8.1. забезпечити щоденний моніторинг стану здоров’я учнів і педагогічних 

працівників та подавати щоденну аналітичну звітність директору до 09.00 

поточного дня. 

9. Класним керівникам 1-12 класів невідкладно проінформувати батьків 

про запровадження  освітнього процесу з використанням технологій 

дистанційного навчання з 24.01.2022 року по 04.02.2022 року, необхідності 

постійної комунікації з вчителями та відповідальності батьків та учнів за 

результати засвоєння навчальних планів та програм та наявність засобів зв’язку 

і безперебійного доступу до мережі Інтернет.    

10. Інженеру з охорони праці Галині КРАВЦІВ 24.01.2022 року 

дистанційно провести інструктажі з безпеки життєдіяльності, пожежної та 

електробезпеки, безпечної поведінки під час знаходження учнів поза межами 

школи.  

11. Наказ довести до відома усіх учасників освітнього процесу шляхом 

розміщення його у офіційних хмарних ресурсах та попередити про опрацювання 

його та  використання з дотриманням академічної доброчесності, чинного 

освітянського законодавства та законодавства про захист персональних даних та 

авторських прав. 

12. Контроль за виконанням  наказу залишаю за собою. 

 

 Директор                                                                                 Оксана ЯКИМІВ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до наказу від  22 січня 2022 р. № 04-ОД 

 

РОЗКЛАД УРОКІВ ОНЛАЙН 

на період дистанційного навчання 

1 КЛАС  

№ 

уроку  
Час  уроку 

ПОНЕДІЛОК-ПЯТНИЦЯ ПРИМІТКА 

1 

08.30-08.45 УРОК  В РЕЖИМІ ОНЛАЙН УРОК  В РЕЖИМІ ОНЛАЙН 

 передбачає пряму взаємодію 

між вчителем та учнями в 

предметних каналах  

Microsoft Teams в режимі 

відеозв”язку. 

 

 САМОСТІЙНА 

НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

УЧНІВ 

Передбачає самостійну 

роботу учнів з 

опрацюванням навчального 

матеріалу, виконанням 

завдань  із прямою 

взаємодією і комунікацією з 

вчителем у чаті предметного 

каналу та зворотнім зв”язком 

з надсиланням результатів 

роботи  педагогу після її 

закінчення   

08.45-09.05 
САМОСТІЙНА НАВЧАЛЬНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ  

 09.05-09.15 РУХЛИВА ПЕРЕРВА 

2 

09.15-09.30 УРОК  В РЕЖИМІ ОНЛАЙН 

09.30-09.50 
САМОСТІЙНА НАВЧАЛЬНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ 

 09.50-10.00 РУХЛИВА ПЕРЕРВА 

3 

10.00-10.15 УРОК  В РЕЖИМІ ОНЛАЙН 

10.15-10.35 
САМОСТІЙНА НАВЧАЛЬНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ 

 10.35-10.50 ДРУГИЙ СНІДАНОК - ПЕРЕРВА 

4 

10.50-11.05 УРОК  В РЕЖИМІ ОНЛАЙН 

11.05-11.25 
САМОСТІЙНА НАВЧАЛЬНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ 

 11.25-11.45 РУХЛИВА ПЕРЕРВА 

5 

11.45-12.00 УРОК  В РЕЖИМІ ОНЛАЙН 

12.00-12.20 
САМОСТІЙНА НАВЧАЛЬНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ 

 12.20-12.40 ОБІДНЯ ПЕРЕРВА  

 

6 

12.40-12.55 УРОК  В РЕЖИМІ ОНЛАЙН 

12.55-13.15 
САМОСТІЙНА НАВЧАЛЬНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ 

 13.15-13.25 РУХЛИВА ПЕРЕРВА 

7 

13.25-13.40 УРОК  В РЕЖИМІ ОНЛАЙН 

13.40-14.00 
САМОСТІЙНА НАВЧАЛЬНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ 

 14.00-14.10 РУХЛИВА ПЕРЕРВА 

8 

14.10-14.25 УРОК  В РЕЖИМІ ОНЛАЙН 

14.25-14.45 
САМОСТІЙНА НАВЧАЛЬНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ 

 

Заступник директора з НМР                                                                Надія ДАЦЬО 

 

Заступник директора з НДІКТР                                                          Галина ФОЛИС 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до наказу від 22.01.2022 року № 04-ОД 
  

РОЗКЛАД УРОКІВ ОНЛАЙН 

на період дистанційного навчання 

2-4 КЛАСИ 

№ 

уроку  
Час  уроку 

ПОНЕДІЛОК-ПЯТНИЦЯ ПРИМІТКА 

1 

08.30-08.50 УРОК  В РЕЖИМІ ОНЛАЙН УРОК  В РЕЖИМІ ОНЛАЙН 

 передбачає пряму взаємодію 

між вчителем та учнями в 

предметних каналах  

Microsoft Teams в режимі 

відеозв”язку. 

 

 САМОСТІЙНА 

НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

УЧНІВ 

Передбачає самостійну 

роботу учнів з 

опрацюванням навчального 

матеріалу, виконанням 

завдань  із прямою 

взаємодією і комунікацією з 

вчителем у чаті предметного 

каналу та зворотнім зв”язком 

з надсиланням результатів 

роботи  педагогу після її 

закінчення   

08.50-09.10 
САМОСТІЙНА НАВЧАЛЬНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ  

 09.10-09.20 РУХЛИВА ПЕРЕРВА 

2 

09.20-09.40 УРОК  В РЕЖИМІ ОНЛАЙН 

09.40-10.00 
САМОСТІЙНА НАВЧАЛЬНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ 

 10.00-10.10 РУХЛИВА ПЕРЕРВА 

3 

10.10-10.30 УРОК  В РЕЖИМІ ОНЛАЙН 

10.30-10.50 
САМОСТІЙНА НАВЧАЛЬНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ 

 10.50-11.10 ДРУГИЙ СНІДАНОК - ПЕРЕРВА 

4 

11.10-11.30 УРОК  В РЕЖИМІ ОНЛАЙН 

11.30-11.50 
САМОСТІЙНА НАВЧАЛЬНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ 

 11.50-12.10 РУХЛИВА ПЕРЕРВА 

5 

12.10-12.30 УРОК  В РЕЖИМІ ОНЛАЙН 

12.30-12.50 
САМОСТІЙНА НАВЧАЛЬНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ 

 12.50-13.10 ОБІДНЯ ПЕРЕРВА  

 

6 

13.10-13.30 УРОК  В РЕЖИМІ ОНЛАЙН 

13.30-13.50 
САМОСТІЙНА НАВЧАЛЬНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ 

 13.50-14.00 РУХЛИВА ПЕРЕРВА 

7 

14.00-14.20 УРОК  В РЕЖИМІ ОНЛАЙН 

14.20-14.40 
САМОСТІЙНА НАВЧАЛЬНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ 

 14.40-14.50 РУХЛИВА ПЕРЕРВА 

8 

14.50-15.10 УРОК  В РЕЖИМІ ОНЛАЙН 

15.10-15.30 
САМОСТІЙНА НАВЧАЛЬНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ 

 

 

Заступник директора з НМР                                                                Надія ДАЦЬО 

 

Заступник директора з НДІКТР                                                          Галина ФОЛИС 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

до наказу від 22.01.2022 року № 04-ОД 
 

 

РОЗКЛАД УРОКІВ ОНЛАЙН 

на період дистанційного навчання 

 для учнів 5-12 КЛАСІВ 

№ 

уроку  
Час  уроку 

ПОНЕДІЛОК-ПЯТНИЦЯ ПРИМІТКА 

1 

08.30-08.50 УРОК  В РЕЖИМІ ОНЛАЙН УРОК  В РЕЖИМІ ОНЛАЙН 

 передбачає пряму взаємодію 

між вчителем та учнями  в 

предметних каналах  

Microsoft Teams в режимі 

відеозв”язку. 

 

 САМОСТІЙНА 

НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

УЧНІВ 

Передбачає самостійну 

роботу  учнів з 

опрацюванням навчального 

матеріалу, виконанням 

завдань  із прямою 

взаємодією і комунікацією з 

вчителем у чаті предметного 

каналу та зворотнім зв”язком 

з надсиланням результатів 

роботи  педагогу після її 

закінчення   

08.50-09.15 
САМОСТІЙНА НАВЧАЛЬНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ  

 09.15-09.25 РУХЛИВА ПЕРЕРВА 

2 

09.25-09.45 УРОК  В РЕЖИМІ ОНЛАЙН 

09.45-10.10 
САМОСТІЙНА НАВЧАЛЬНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ 

 10.10-10.20 РУХЛИВА ПЕРЕРВА 

3 

10.20-10.40 УРОК  В РЕЖИМІ ОНЛАЙН 

10.40-11.05 
САМОСТІЙНА НАВЧАЛЬНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ 

 11.05-11.20 ДРУГИЙ СНІДАНОК - ПЕРЕРВА 

4 

11.20-11.40 УРОК  В РЕЖИМІ ОНЛАЙН 

11.40-12.05 
САМОСТІЙНА НАВЧАЛЬНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ 

 12.05-12.25 РУХЛИВА  ПЕРЕРВА 

5 

12.25-12.45 УРОК  В РЕЖИМІ ОНЛАЙН 

12.45-13.10 
САМОСТІЙНА НАВЧАЛЬНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ 

 13.10-13.30 ОБІДНЯ ПЕРЕРВА  

 

6 

13.30-13.50 УРОК  В РЕЖИМІ ОНЛАЙН 

13.50-14.15 
САМОСТІЙНА НАВЧАЛЬНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ 

 14.15-14.25 РУХЛИВА  ПЕРЕРВА 

7 

14.25-14.45 УРОК  В РЕЖИМІ ОНЛАЙН 

14.45-15.10 
САМОСТІЙНА НАВЧАЛЬНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ 

 15.10-15.20 КОРЕКЦІЙНА ПЕРЕРВА 

8 

15.20-15.40 УРОК  В РЕЖИМІ ОНЛАЙН 

15.40-16.05 
САМОСТІЙНА НАВЧАЛЬНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ 

 

 

Заступник директора з НМР                                                                Надія ДАЦЬО 

 

Заступник директора з НДІКТР                                                          Галина ФОЛИС 

 

 

  


