
Пам’ятка для учнів щодо роботи під час дистанційного навчання 

І. Облаштуй своє домашнє навчальне середовище 

� Організуй робоче місце: підручник, зошит, інше навчальне та 

канцелярське приладдя мусять мати своє постійне місце. 

� Дотримуйся правила, що предмети, якими ти користуєшся щодня, 

повинні знаходитися «під рукою», щоб під час роботи не 

витрачати час на пошук. 

ІІ. Самоорганізація навчання 

� Дистанційне навчання здійснюватиметься у двох режимах: 

синхронному (здобувачі освіти перебувають у веб - середовищі) - 

Zoom чи асинхронному (освітній процес здійснюється за складеним 

розкладом проведення навчальних занять) - завдання в Classroom. 

Уроки проводитимуться за розкладом, який ти знайдеш на сайті закладу в розділі 

«Освітня діяльність. Нова українська школа» на сторінці «Дистанційне навчання» 

(http://khodosivka.edukit.kiev.ua/navchalina robota/distancijne navchannya k arntin/). 

� Правила роботи на онлайн-уроці (в Zoom): 

• у синхронному режимі усі учні долучаються до уроку (відсутнім можна 

бути тільки з поважних причин (хвороба, технічні причини), але 

заздалегідь потрібно попередити класного керівника; 

• працювати за столом з увімкненим відео. Зовнішній вигляд має значення!; 

• коли вчитель пояснює, мікрофон треба вимкнути. Почнеться обговорення 

- вчитель запропонує ввімкнути мікрофони. В чаті можна вести 

спілкування відповідно до теми, задавати запитання з теми уроку; 

• за недотримання правил роботи вчитель може видалити тебе з 

конференції, а в журнал поставити пропуск без поважної причини. 

� В асинхронному режимі навчання (Classroom) можеш працювати у 

власному темпі та в зручний для себе час, дотримуючись терміну здачі роботи. 

Але дуже важливо мати чітко визначені робочі години для виконання завдань. 

ІІІ. Самоорганізація у виконанні навчальних завдань  

� Пам’ятай про академічну доброчесність. 

� Виконуй завдання своєчасно, не відкладай на «потім». 

� Роби перерви між виконанням уроків. 

� Дотримуйся крайнього терміну (дата або час до якого має бути виконано 

певне завдання) щодо надання завдань на перевірку вчителю. 

� У виконанні завдань дотримуйся чіткої інструкції від вчителя. 

Пам’ятай! У разі включення сигналу «Повітряна тривога» або інших сигналів 

оповіщення, освітній процес тимчасово призупиняється. Відновлення 

освітнього процесу відбувається через 10 хвилин після відміни сигналу 

«Повітряна тривога» або інших сигналів.   

 


