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 Учасникам освітнього процесу 

 Про навчання  з використанням  

 технологій дистанційного навчання 

Шановні учні, батьки! Відповідно до  протоколу засідання сільської комісії 

з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

Ротмістрівської сільської ради від 26.03.2021 «Про  ситуацію з поширенням 

захворювань, спричинених коронавірусом  COVID-19 та заходи з недопущення 

його поширення», наказу відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму, 

зовнішніх зв’язків Ротмістрівської сільської ради від 26  березня 2021  № 18 «Про 

організацію навчання з використанням технологій дистанційного навчання в 

закладах  освіти  Ротмістрівської сільської ради», наказу директора 

Комунального закладу «Носачівська гімназія Ротмістрівської сільської ради» від  

30.03.2021 №10 «Про оргазізацію навчання з використанням технологій 

дистанційного навчання» у період з 04.04.2021 – 09.04.2021  навчання для учнів 

5-11 класів буде проводитись з використанням технологій дистанційного 

навчання (для учнів 1-4 класів – очно). 

Заняття будуть проводитись відповідно до розкладу уроків на ІІ семестр. 

Початок уроків 0 8 год.30 хв., завершення: 5 урок – 13год.15 хв..; 6 урок – 

14год.10 хв.; 7 урок – 15год.15 хв.. 

Освітній процес буде організовано за допомогою технічних засобів 

комунікації, доступних для учасників освітнього процесу. А саме: 

- навчання у синхронному режимі (взаємодія між учителем і учнями 

під час якої учасники одночасно перебувають в електронному 

освітньому середовищі або спілкуються за допомогою засобів аудіо-, 

відеоконференції) буде проводитись з використанням сервісу ZOOM; 

- навчання  у асинхронному режимі (взаємодія мід учителелем і учнями 

із застосуванням інтерактивних освітніх платформ, електронної пошти, 
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соціальних мереж і т.д.) буде здійснюватись з використанням GOOGLE 

CLASSROOM  та інших застосунків доступних для учасників 

освітнього процесу. При цьому, під час уроку,  учитель може 

здійснювати усне опитування, консультування учнів за допомогою 

телефонного звʹязку, Viber, електронної  пошти та інш. 

У додатку надаємо дані про занятття які будуть проводитись у 

синхронному режимі. 

 

Директор школи                                       Валентина Вдовіченко 

 

Додаток 

Розклад занять, що проводитимуться у синхронному режимі 

(05.04.2021 – 09.04.2021). 

Прізвище ім’я 

учителя 

День тижня; 

клас; 

предмет 

 

День тижня; 

клас; 

предмет 

 

День 

тижня; 

клас; 

предмет 

 

День 

тижня; 

клас; 

предмет 

 

День тижня; 

клас; 

предмет 

 

05.04 

Понеділок. 

06.04 

Вівторок 

07.04 

Середа 

08.04 

Четвер 

09.04 

П’ятниця 

Каптенко Л.В. 

 

6 кл.-матем.; 

8- фізика; 

11 –алгебра. 

11 клас – 

геометрія; 

7-фізика; 

11- фізика 

6-матем. 

,11-

алгебра; 

11-фіз. 

11-фізика 11-геометрія; 

7-фізика 

Савченко О.Г. 

 

5- укр. мова    5-укр.мова. 

Ченчик О.М. 

 

7-Історія  11-Історія 8-Історія  

Ченчик Т.С. 

 

 5-математ. 5-матем.   

Гуртова К.М. 

 

6- укр. мова, 

8-укр.мова 

11-укр.мова, 

6- укр.мова 

8- укр.літ, 

6-укр.літ. 

 11- 

Укр.літ, 

11укр.літ. 

6-укр. мова, 

8- укр.літ. 

Липова Г.В. 

 

 8-Алгебра, 

8-Геометр. 

7-Алгебра, 

8-Алгебра 

 8-Геметрія, 

7-Геомет. 

Лизогуб  В.М. 

 

 7-укр.літ., 

7- укр.мова 

7- укр.літ 7- 

укр.мова, 

5- 

зарубіжна 

літ. 

 

Іванова А.Ф. 

 

6-біологія, 

7-хімія 

8-хімія,  

5-

природозн.; 

11-біолог. 

11-хімія 7-біологія, 

6-біологія. 

 

Бондаренко  В.В. 

 

6-анг.мова; 

8-анг.мова 

5-анг.мова 7-анг.мова 11-

анг.мова 

 



Савченко Я.М. 

 

6-фізкульт. 7-трудове 

навч., 

8-трудове 

навч. 

5-фізкульт.   

Громова О.А. 

 

   6-

зарубіжна 

літ., 

7-

зарубіжна 

літ., 

8-

зарубіжна 

літ. 

 

 


