
 

 

УКРАЇНА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ» 

Н А К А З  

 

Про продовження 

дистанційного навчання  

в закладі  

 

У зв’язку з вимогами правового режиму воєнного стану, що 

запроваджений на території України, з метою максимального убезпечення всіх 

учасників освітнього процесу, відповідно до рішення педагогічної ради від 

27.10.2022 року (протокол № 6), 

  НАКАЗУЮ: 

 1. Продовжити в закладі дистанційну форму навчання з 31 жовтня 2022 

року. 

2. Заступникам директора з НВР Іванеко Надії Василівні, ВР Адруг 

Людмилі Миколаївні: 

2.1. Запровадити гнучкий та дистанційний режим роботи 

працівників закладу відповідно до Методичних рекомендацій щодо 

встановлення гнучкого режиму робочого часу, затверджених наказом 

Міністерства праці та соціальної політики України від 04 жовтня 2006 

року № 359. 

2.2. Забезпечити належний контроль за перебуванням вихованців 

вдома під час дистанційного навчання та інформувати Управління освіти і 

науки Чернігівської облдержадміністрації про надзвичайні випадки (якщо 

такі стануться). 

2.3. Забезпечити під час дистанційного навчання проведення 

навчальних занять за допомогою елементів дистанційних технологій. 

2.4. Щотижнево складати графік роботи педагогів з дітьми, які 

цілодобово перебувають у закладі. 

2.5. Продовжувати надавати рекомендації педагогам щодо 

організації освітнього процесу в дистанційному режимі з 31.10.2022 р. 

           3. Класним керівникам, вчителям-предметникам, вихователям: 

3.1. З метою виконання навчальних програм, надання рекомендацій 

батькам та перевірки виконаних завдань використовувати різні доступні 

засоби комунікації: 

- розміщення завдань та рекомендацій на сайті закладу; 

- створення груп із батьками, учнями у соціальних мережах (Viber, 

Telegram, WhatsApp тощо); 
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- використання електронних платформ (Zoom, Google Clasroom 

тощо); 

- проведення скайп-конференцій; 

- спілкування в телефонному режимі; 

- спілкування через електронну пошту. 

3.2. Внести корективи до календарних планувань з предметів 

інваріантної та варіативної складової навчального плану та передбачити 

виконання освітніх програм шляхом організації освітнього процесу із 

використанням елементів технологій дистанційного навчання, що не 

передбачає відвідування закладу його здобувачами та, у виняткових 

випадках, шляхом ущільнення навчального матеріалу. 

3.3. Забезпечити функціонування Viber-груп класів з метою 

комунікації батьків, класних керівників, вчителів-предметників та 

здобувачів освіти з метою обговорення навчальних матеріалів та 

консультацій по виконанню практичних завдань. 

3.4. Класним керівникам та вихователям провести з вихованцями 

бесіди та інструктажі з безпеки життєдіяльності під час дистанційного 

навчання та облікувати їх в класних журналах. 

    4. Практичному психологу Глузд Інні Сергіївні та соціальному педагогу 

Пода Юлії Анатоліївні: 

4.1. Впродовж дистанційного навчання, з метою запобігання 

перевантаженню дітей при виконанні завдань та дотримання правил 

безпечного користування комп’ютером, надавати індивідуальні 

консультації батькам, учням, педагогам. Проводити профілактичну роботу 

в напрямку уникнення конфліктних ситуацій та депресивних станів у 

зв’язку зі зміною форми навчання. 

4.2. Активізувати спілкування з дітьми із родин, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, здійснювати психологічний супровід цих 

сімей. 

   5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.  

 

 

Директор                                                   Лідія Ярошенко 
 

 


