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 від „08” травня 2020 р.  № 135 

Громадянці України 

Ліманець Л.Ф. 
 

Директору департаменту освіти 

Житомирської міської ради 

Арендарчуку В.В. 
 

 У відповідь на запит від 06.04.2020 року та лист Департаменту освіти 

Житомирської міської ради від 10.04.2020 року №941, який був отриманий 
закладом 08.05.2020 року , адміністрація ЗОШ №28 повідомляє, що навчання 
із застосуванням технологій дистанційного навчання здійснюється всіма 
педагогічними працівниками освітнього закладу. 

Згідно з частиною четвертою статті 38 Закону України «Про повну 
загальну середню освіту» (далі - Закон) організація освітнього процесу та 
діяльності закладу загальної середньої освіти в цілому належать до 
повноважень його керівника. Принагідно повідомляємо, що у межах 
академічної автономії  питання організації виконання освітньої програми, 
навчального плану та освітнього процесу є внутрішнім питанням кожного 
закладу загальної середньої освіти, його педагогічної ради та завданням 
педагогічних працівників (лист МОН України від 31.03.2020р. № 1/9-182).  

В умовах карантину вчителі працюють з учнями, що перебувають 
удома, шляхом використання технологій дистанційного навчання з 
урахуванням матеріально-технічних можливостей педагогічних працівників  
та спроможності батьків учнів в отриманні наданих освітніх послуг. 

Складено індивідуальні плани роботи педагогічних працівників на період 
карантину для обліку годин  відповідно до навчального навантаження 
вчителя та розкладу навчальних занять у закладі.  

Відповідно листа МОН України № 1/9-173 від 23.03.20 року для 
здійснення обміну навчальними матеріалами педагогічними працівниками  
застосовуються будь-які пристрої та інструменти, зокрема мобільний 
телефон, персональний комп’ютер для організації  спільноти в соціальних 
мережах (Face Bоok, Instagram), мобільних додатках, месенджерах Skype, 

Viber, Telegram, середовища для проведення відеоконференцій, вебінарів 
Zoom, Skype, Jitsi Meet, електронна пошта вчителів. Матеріали надсилаються 

електронною поштою, розміщуються на вебсайті закладу (вкладка 
«Дистанційне навчання», зокрема відео-уроки або гіперпосилання на них), на 
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Google-диску. Вчителі використовують дистанційні платформи та сервіси 
дистанційного навчання Google classroom, Google sites, Google forms, Moodle. 

Широко застосовується освітній ресурс «Всеукраїнська школа онлайн» – 

уроки з 11 предметів, які за чітким розкладом транслюються українськими 

телеканалами та YouTube-канал Міністерства освіти і науки. Всіх учасників 
навчально-виховного процесу ознайомлено з розкладом. 

Наголошуємо, що форми проведення занять чи застосування тих, чи 
інших інструментів для здійснення навчання із використанням технологій 
дистанційного навчання є виключно прерогативою вчителя. 
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