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НАКАЗ 

  

Про організацію дистанційного навчання 

впродовж 2022-2023 навчального року 

 

 На виконання Закону України «Про освіту» (зі змінами та 

доповненнями), «Про повну загальну середню освіту», відповідно до постанови 

КМУ від 24.06.2022 №711 «Про початок навчального року під час дії правового 

режиму воєнного стану в Україні», листа МОНУ від 30.06.2022 №1/7322-22 «Про 

організацію 2022/2023 навчального року», наказу Міністерства з питань 

реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 25.04.2022 р. №75 (зі 

змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.04.2022 р. за 

№ 466/37802 «Про затвердження переліку територіальних громад, які 

розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або перебувають в 

тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні)» та розпорядження КМУ від 

02.08.2022 р. №679-р «Про проведення обов’язкової евакуації населення 

Донецької області» на території Слов’янської міської територіальної громади, 

відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», керуючись ст.15 Закону України «Про правовий 

режим воєнного стану» (зі змінами та доповненнями); Положення про 

дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 08.09.2020 р. № 1115; 

Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти в 

закладі, затвердженого наказом від 20.10.2020 р. № 190; розпорядження 

начальника Слов’янської міської військової адміністрації від 31.08.2022 р. № 108 

«Про організацію роботи закладів загальної середньої освіти Слов’янської 

міської ради у 2022/2023 навчальному році», відповідно до рішення педагогічної 

ради закладу (протокол №1 від 30.08.2022 р.) та з метою збереження життя і 

здоров’я здобувачів освіти 

 

 



НАКАЗУЮ: 

1. Відповідно до методичних рекомендацій щодо організації освітнього 

процесу в школах у 2022/2023 навчальному році підготовлених 

Міністерством освіти і науки України спільно з Державною науковою 

установою «Інститут модернізації змісту освіти», Інститутом 

педагогіки Національної академії педагогічних наук України, 

здійснювати організацію форм здобуття загальної середньої освіти у 

закладі. 

2. Упровадити з 01.09.2022 р. по 30.06.2023 р. в закладі освітній процес із 

використанням технологій дистанційного навчання. 

3. Освітній процес організувати в межах навчального року, що 

розпочинається у «День знань» - 1 вересня 2022 року, триває не менше 

175 навчальних днів і закінчується орієнтовно 31 травня 2023 року;  

спланувати осінні канікули з 24 жовтня 2022 року до 30 жовтня 2022 

року (7 календарних днів);  

зимові канікули з 24 грудня 2022 року до 08 січня 2023 року (16 

календарних днів);  

весняні канікули з 27 березня 2023 року до 02 квітня 2023 року (7 

календарних днів);  

літні канікули з дня закінчення навчального року до 31 серпня 2023 

року. 

4. Освітній процес має запровадити в синхронному (через проведення 

онлайн-уроків упродовж 1 навчальної години) й асинхронному 

(проведення відповідно до розкладу уроків консультацій з предметів) 

режимах таким чином:  

І урок:  8.30 - 9.15 

ІІ урок  9.25 – 10.10 

ІІІ урок 10.20 –11.05 

ІV урок 11.15- 12.00 

V  урок  12.05 -12.55 

VI урок  13.00-13.45 

VII урок 13.50 -14.35 

Асинхронний режим освітнього процесу (консультації з предметів, 

що вивчалися, допомога в опануванні змістом програм) запровадити з 

14.00 до 16.00 щодня. 

5. Уроки розпочинати о 8.30  із загальнонаціональної хвилини мовчання 

за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської 

федерації проти України (стаття 2 Указу Президента України № 143 від 

16 березня 2022 року «Про загальнонаціональну хвилину мовчання за 

загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти 

України», лист Міністерства освіти і Науки України від 16.03.2022 

№ 1/3472-22). 

6. Учителям-предметникам;  

6.1. забезпечити виконання освітніх програм, затверджених 

педагогічною радою закладу (протокол №1 від 30.08.2022 р.);  

6.2. запровадити освітній процес із використанням технологій 

дистанційного навчання через використання інформаційно-



комунікаціних систем, електронних освітніх платформ (Нові 

знання (NZ.UA), GoogleClassroom, комунікаційних онлайн 

сервісів та інструментів - GoogleClassroom, Google Meet, Viber, 

електронна пошта, за допомогою яких організовується освітній 

процес під час дистанційного навчання; 

6.3. спланувати виконання освітніх програм здобувачами освіти та з 

метою якісної підготовки до ЗНО; 

6.4. використовувати під час освітнього процесу електронні 

підручники й посібники, пропоновані МОНУ; україномовний 

мультимедійний контент. 

7. Класним керівникам  

7.1. забезпечити постійний зв’язок з учнями, інформування учнів та 

їх батьків про способи організації освітнього процесу з 

використанням технологій дистанційного навчання; 

7.2. проводити роботу з інформування здобувачів про організацію 

безпеки життєдіяльності на території України під час воєнного 

стану. 

8. ЗДНВР Сулаковій О.М, Жебчук О.А. 

8.1. забезпечити контроль режиму роботи закладу в дистанційному 

форматі; 

8.2. забезпечити гнучкий графік роботи вчителів відповідно до їх 

заяв; 

8.3. забезпечити щоденний моніторинг результатів роботи 

працівників у будь-який доступний спосіб, у тому числі з 

використанням засобів відеоконференцзв’язку. 

9. Пилипенку В.Ю. вчителю інформатики оновити систему ведення 

документації здобувачів освіти та педагогічного колективу на 

платформі NZ через ведення електронних журналів та  в системі Курс. 

Школа. 

10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Директор закладу                                                                   Надія РУЛЬОВА 

загальної середньої освіти 

  


