
Онлайн-засідання педагогічної ради ліцею 21.05.2020 

В умовах карантину, викликаного епідемічною ситуацією в світі, вчителі 

Старомізунського ліцею імені Василя Верховинця Вигодської селищної ради 

працюють з учнями, які перебувають удома, шляхом використання технологій 

дистанційного навчання з урахуванням матеріально-технічних можливостей 

закладу освіти та здобувачів освіти. Адміністрація ліцею запропонувала різні 

підходи щодо організації навчання на час призупинення освітнього процесу, 

організовувала, координувала та здійснювала контроль за виконанням учителями 

освітніх програм. Найперше, що було, зроблено – це створено на вебсайті ліцею 

сторінку «Дистанційне навчання на період призупинення освітнього процесу», де 

виставлялися домашні завдання для всіх класів. Всі педагогічні працівники ліцею 

планували свою самоосвіту стосовно дистанційного навчання, організовували 

навчання учнів з використанням дистанційних технологій, вчилися самі і навчали 

учнів здійснювати обмін навчальними матеріалами із застосовуванням будь-яких 

пристроїв та інструментів, зокрема мобільних телефонів, комп’ютерів, створювали  

спільноти в соціальних мережах, мобільних додатках, використовували електронні 

пошти, вебсайт закладу освіти тощо. Для підвищення ефективності навчальної 

діяльності педагогічні працівники використовували Google Forms, інші 

інтерактивні завдання на платформах «IТ книга», «На урок», «Всеосвіта» (на 

розсуд учителя, враховуючи специфіку предмета та використовуючи будь-які 

можливі дистанційні платформи: Viber, Google Classrоom, Zoom, Skype, Telegram 

та інші). Враховуючи календарно-тематичне планування та вимоги навчальних 

програм кожен педагогічний працівник підбирав цікаві, змістовні та доступні 

завдання для здійснення результативного навчання в нових, не цілком зрозумілих і 

вивчених, умовах дистанційного навчання. 

Як підсумок дистанційного навчання в цьому навчальному році проведено в 

період з 12.05 по 25.05.2020 року підсумкове оцінювання з усіх навчальних 

предметів у всіх класах згідно графіка, складеного адміністрацією ліцею і 

висвітленого на сайті ліцею для всезагального ознайомлення.   

Різні види оцінювання, які організовували вчителі, фіксувалися в їх особистих 

домашніх журналах.  

Питанню заповнення класних журналів у друкованому вигляді відповідно до 

рекомендацій Міністерства освіти і науки України, виставленню семестрового і 

річного оцінювання, виконання Освітньої програми та іншим організаційним 

питанням, що стосуються закінчення 2019-2020 навчального року, було присвячене 

чергове онлайн-засідання  педагогічної ради ліцею, яке відбулося 21.05.2020 року.  

В результаті ділового обговорення було підготовлено і погоджено 

педагогічною радою ліцею Інструкцію.  

Велика вдячність і повага до всіх учасників освітнього процесу, які успішно 

подолали період призупинення навчання в ліцеї, викликаний карантином.  

Всім доброго здоров’я! Гарного літнього відпочинку! 

До зустрічі в новому навчальному році! 

З повагою директор ліцею О. Сова 

http://mizunschool.ucoz.ua/2019-2020/instrukcija.pdf

