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1. Дистанційне навчання здійснюється відповідно до освітньої 

програми Гощанської районної гімназії та має забезпечувати 

виконання суб’єктами дистанційного навчання державних 

стандартів освіти. 

2. З метою забезпечення в Гощанській районній гімназії єдиних 
підходів до створення електронного освітнього середовища 

освітній процес під час дистанційного навчання організовується з 

використанням соціальної системи освіти «Нові знання». 

3. Під час дистанційного навчання освітній процес здійснюється 
відповідно до затвердженого розкладу уроків, електронний варіант 

якого розміщений у порталі «Нові знання» у розділі «Розклад». 

4. Облік навчальних занять і результатів навчання учнів під час 
дистанційного навчання здійснюється в електронному журналі 

соціальної освітньої системи «Нові знання» у розділі «Журнали» з 

наступним перенесенням у  паперовий журнал. 

5. З метою дотримання вимог щодо захисту персональних даних 
учасників освітнього процесу в електронному освітньому 

середовищі, доступ до ресурсів соціальної системи освіти «Нові 

знання» персоніфікований. Логін і пароль для входу в систему 

учасники освітнього процесу отримують після реєстрації в ній. 

Кожен користувач платформи «Нові знання» має доступ лише до 

тих електронних навчальних курсів, на які він зареєстрований для 

участі в освітньому процесі. Користувачі порталу персонально 

несуть відповідальність за конфіденційність зберігання логінів і 

паролів. 

6. Адміністрування та підтримку у порталі «Нові знання» 

забезпечують інженер-електронік, заступник директора з 

навчально-виховної роботи. 
7. Відновлення паролів та реєстрацію учнів, батьків у порталі 

забезпечують класні керівники, інженер-електронік. 
8. Педагогічні працівники гімназії можуть обирати форми, методи і 

засоби дистанційного навчання. 

9. Організація освітнього процесу під час дистанційного навчання 
може передбачати навчальні, корекційно-розвиткові заняття, 



вебінари, онлайн форуми та конференції, самостійну роботу, 

дослідницьку, пошукову, проєктну діяльність, навчальні ігри, 

консультації та інші форми організації освітнього процесу, 

визначені освітньою програмою Гощанської районної гімназії. 

10. Отримання навчальних матеріалів, спілкування між суб’єктами 
дистанційного навчання під час навчальних та корекційно-

розвиткових занять, консультацій, що проводяться дистанційно, 

забезпечуються передачею відео-, аудіо-, графічної та текстової 

інформації в синхронному або асинхронному режимі у розділі 

«Дистанційне завдання» відповідного уроку в порталі «Нові 

знання». 

11. Педагогічні працівники самостійно визначають режим (синхронний 
або асинхронний) проведення окремих навчальних занять. При 

цьому не менше 30 відсотків навчального часу (наприклад, кожен 

третій урок), передбаченого освітньою програмою закладу освіти, 

організовується в синхронному режимі. 

12. У класному журналі необхідно зазначати режим проведення 
(синхронний, асинхронний) конкретного навчального заняття. 

13. Проведення всіх навчальних занять (незалежно від режиму 

проведення) датується відповідно до календарно-тематичного 

планування. 

14.  Оцінювання результатів навчання може здійснюватися синхронно 
за допомогою відеозв  язку через додаток GoogleMeet та асинхронно 

за домогою платформи «Нові знання» відповідно до критеріїв 

оцінювання навчальних досягнень учнів, визначених МОН України 

та Положення про оцінювання навчальних досягнень здобувачів 

освіти Гощанської районній гімназії. 

15. Облік робочого часу та оплата праці педагогічних працівників 
здійснюється відповідно до тижневого навантаження на поточний 

навчальний рік та законодавства у сфері загальної середньої освіти. 

16. Відмітка про відсутність учня робиться лише під час навчального 
заняття в синхронному режимі. 

17. Під час карантину або при інших надзвичайних обставинах 

педагогічні працівники для організації дистанційного навчання 

використовують системотехнічне забезпечення Гощанської 

районної гімназії або власну комп’ютерну техніку. 

18. З метою забезпечення єдиних підходів до організації освітнього 
процесу під час дистанційного навчання, навчальні заняття у 

синхронному режимі проводяться із використанням застосунку 

GoogleMeet. 

19. Регулярне відстеження результатів навчання учнів забезпечується 
отриманням виконаних робіт у вигляді прикріплених файлів у 

розділі «Дистанційне завдання» порталу «Нові знання». 

20.  Педагогічні працівники, які організовують дистанційне навчання, 
повинні підвищувати кваліфікацію за напрямом використання 



інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі не 

менше ніж раз у п  ять років з відповідним звітуванням у щорічному 

індивідуальному плані підвищення кваліфікації.   

21. Адміністрація гімназії веде моніторинг стану дистанційного 

навчання та контролює його якість, включивши зазначене питання до 

внутрішньої системи забезпечення якості освіти.  

 


