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1. Педагогічним працівникам: 

А) ведення уроків у GoogleClasse здійснювати у відповідності до 

календарно-тематичного планування з предмету; 

Б) обов’язково у вкладці «Потік» зазначати дату, тему та режим 

проведення уроку; 

В) про синхронний режим проведення уроку попереджати учнів не 

пізніше, ніж за день до заняття та надати покликання на зустріч, 

зазначивши сервіс, де вона відбудеться; 

Г) під час проведення занять у синхронному режимі чітко 

дотримуватися правил безпеки. При сигналі «Повітряна тривога» 

негайно зупинити проведення заняття та продовжити його через 5 

хвилин після завершення тривоги, якщо це дозволяє розклад уроків; 

Д) не видаляти записи у вкладці «Потік» до кінця навчального року; 

Е) систематично перевіряти роботи учнів та оцінювати їх (форму 

оцінювання обирає вчитель) або надавати зворотний зв’язок; 

Є) строго дотримуватися розкладу занять, затвердженого директором 

ліцею; 

Ж) з метою уникнення фізичного перевантаження дітей та дотримання 

вимог до організації роботи з технічними засобами навчання, онлайн-

уроки проводити відповідно до такого графіка: 

5-6 класи: І, ІІІ н. т. – 1, 2, 3, 5 уроки; ІІ, ІV н. т. – 1, 2, 4, 6 уроки;  

7-11 класи: І, ІІІ н. т. – 1, 2, 3, 5, 7 уроки; ІІ, ІV н. т. – 1, 2, 4, 5, 6 уроки; 

Тривалість онлайн занять:  

1-2 кл. – 3х20 хв.; 

3-4 кл. – 4х20 хв; 

5-6 кл. – 4х25 хв.;  

7-9 кл. – 5х25 хв.;  

10-11кл. – 5х30 хв; 

; 



З) систематично проводити аналіз відвідування занять учнями та раз 

на два тижні знайомити з ним класних керівників в індивідуальному 

порядку  у Вайбері. 

І) для кожного класу і підгрупи повинен бути окремий GoogleClassе. 

2. Класним керівникам: 

 А) налагодити співпрацю зі шкільним координатором дистанційного 

навчання щодо отримання dсіма учнями класу індивідуальних паролів 

та логінів хмарної пошти; 

Б) ознайомити батьків і учнів класу з кодами GoogleClasse та 

проконтролювати, щоб усі учні приєдналися до хмарного освітнього 

середовища. 

3. Здобувачам освіти: 

А) не пізніше, ніж за день до початку дистанційного навчання, 

перевірити логін і пароль хмарної пошти. У разі виникнення технічних 

проблем звернутися за допомогою до шкільного координатора 

дистанційного навчанння; 

Б) приєднатися до GoogleClasse; 

В) уважно слідкувати за інформацією, що міститься у вкладці «Потік» 

кожного GoogleClasse; 

Г) дотримуватися розкладу занять, вчасно приєднуватися до зустрічей 

у синхронному режимі; 

Д) під час онлайн-заняття обов’язково вмикати камеру пристрою та 

приєднуватися до зустрічі під своїм ім’ям та прізвищем; 

Е) при сигналі «Повітряна тривога» під час синхронного режиму 

проведення уроку негайно залишити онлайн-простір та спуститися в 

укриття. Повернутися  на заняття не пізніше, ніж через 5 хвилин після 

завершення тривоги, якщо це дозволяє розклад уроків; 



Є) намагатися вчасно виконувати завдання та обов’язково надсилати 

їх на перевірку; 

Ж) дотримуватися правил академічної доброчесності, виконувати 

завдання самостійно; 

З) цінувати час вчителя і не надсилати на перевірку порожні файли. 

 

 

 

 


