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На сучасному етапі розвитку суспільства 
актуальним є питання про надання освітніх 

послуг за дистанційною формою. 



Нормативно-правова база для організації 
навчання за дистанційною формою:

1. Закон України «Про освіту», розділ І, стаття 9, пункт 4

Дистанційна форма здобуття освіти - це індивідуалізований процес

здобуття освіти, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії

віддалених один від одного учасників освітнього процесу у спеціалізованому

середовищі, що функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та 

інформаційно-комунікаційних технологій.



2. Закон України «Про повну загальну середню освіту» розділ І, 

стаття 4, пункт 3

Повна загальна середня освіта може здобуватися за очною (денною), 

дистанційною, мережевою, екстернатною, сімейною (домашньою) формами 

чи формою педагогічного патронажу, а також за очною (вечірньою), заочною 

формами (на рівнях базової та профільної середньої освіти). 



3. Наказ МОН України від 08.09.2020 №1115 «Деякі питання 
організації дистанційного навчання » (цим наказом затверджено 
Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної 
середньої освіти)

Це Положення визначає механізм забезпечення здобуття повної загальної

середньої освіти за дистанційною формою, а також використання технологій

дистанційного навчання під час організації здобуття освіти за різними

формами в закладах освіти, які забезпечують здобуття повної загальної

середньої освіти.



3. Організація дистанційного навчання забезпечує можливість реалізувати право осіб на якісну та 

доступну освіту відповідно до їх здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей та досвіду, 

незалежно від віку, місця проживання чи перебування, стану здоров'я, інвалідності, соціального і 

майнового стану, інших ознак і обставин, у тому числі тих, які об'єктивно унеможливлюють 

відвідування закладів освіти. 

4. Дистанційне навчання здійснюється відповідно до освітньої програми закладу освіти та має 

забезпечувати виконання суб'єктами дистанційного навчання державних стандартів освіти. 

У разі потреби дистанційне навчання може організовуватися за індивідуальним навчальним 

планом. 

5. З метою забезпечення в закладі освіти єдиних підходів до створення електронного освітнього 

середовища педагогічна рада схвалює використання конкретних інформаційно-

телекомунікаційних систем (електронних освітніх платформ), комунікаційних онлайн сервісів та 

інструментів, за допомогою яких організовується освітній процес під час дистанційного навчання. 

У рамках таких єдиних підходів педагогічні працівники, користуючись академічною свободою, 

можуть обирати форми, методи і засоби дистанційного навчання. 

Заклади освіти можуть використовувати державну інформаційно-телекомунікаційну систему 

(електронну освітню платформу), технічні можливості якої забезпечують дистанційне навчання. 

«ПОЛОЖЕННЯ про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти»

Розділ І, пункти 3,4,5



Відповідно до пункту 5 розділу І ПОЛОЖЕННЯ про дистанційну

форму здобуття повної загальної середньої освіти в КУ ССШ №2 

І-ІІІ ступенів ім. Д. Косаренка 30.11.2020 року відбулося засідання

педагогічної ради (протокол №2), на якому було розглянуто питання

організації на базі нашого закладу освіти 8-го класу для учнів шкіл

міста, що працюють за дистанційною формою здобуття освіти, 

рішенням педагогічної ради для роботи була обрана платформа  

Microsoft Teams



ПОЛОЖЕННЯ 

про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти

Розділ І, пункт 9

Організація освітнього процесу під час дистанційного навчання здійснюється з 

дотриманням вимог законодавства про освіту, захист персональних даних, а також

санітарних правил і норм (щодо формування розкладу навчальних занять, рухової

активності, вправ для очей, безперервної тривалості навчальної діяльності з 

технічними засобами навчання, тривалості виконання завдань для самопідготовки у 

позанавчальний час).

 Дистанційне навчання організовується для учнів, які не мають медичних

протипоказань до занять із комп'ютерною технікою.



«ПОЛОЖЕННЯ 

про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти»

Розділ ІІ, пункт 3

 3. Організація здобуття освіти за дистанційною формою здійснюється закладом 

освіти на підставі рішення педагогічної ради, за наявності навчально-методичного та 

системотехнічного забезпечення (відповідно до розділу IV цього Положення).

 Засновник може визначати конкретний заклад (заклади) з числа тих, що належать до 

сфери його управління, який може здійснювати організацію освітнього процесу за 

дистанційною формою для осіб, які виявили відповідне бажання (незалежно від

території обслуговування).

 На вебсайті закладу освіти (за його відсутності - на вебсайті засновника) 

оприлюднюється інформація про забезпечення ним здобуття освіти за дистанційною

формою.



 Відповідно до пункту 5 розділу І та пункту 9 розділу ІІ 
ПОЛОЖЕННЯ про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти в 

КУ ССШ №2 І-ІІІ ступенів ім. Д. Косаренка 30.11.2020 року відбулося засідання

педагогічної ради (протокол №2), на якому було розглянуто питання відкриття на базі

нашого закладу освіти 8-го класу для учнів шкіл міста, що працюють за дистанційною

формою здобуття освіти, рішенням педагогічної ради для роботи була обрана

платформа  Microsoft Teams .

 Інформація про відкриття на базі нашої школи 8 класу з дистанційною формою навчання 

викладена на сайті закладу.



4. Лист МОН України від 02.11.2020 №1/9-609 «Щодо 
організації дистанційного навчання», у якому МОН 
України надає рекомендації закладам загальної середньої 
освіти щодо організації освітнього процесу під час 
дистанційного навчання.



Важливою частиною організації процесу навчання є 
розклад. При складанні розкладу керуються наступними 

нормативними документами: 

1. Державний стандарт базової та повної середньої освіти. Додаток 1 до 

Державного стандарту. Базовий навчальний план загальноосвітніх навчальних

закладів II-III ступеня, у якому подано таблицю із вказаною кількістю годин на 

вивчення окремих предметів, на основі якої розробляються навчальні програми

закладів.



Найменування освітньої галузі Загальна кількість годин

II ступінь

(5 - 9 класи)

III ступінь

(10 - 11 класи)

Разом II і III ступені

(5 - 11 класи)

на тиждень на рік відсотків на тиждень на рік відсотків на тиждень на рік відсоткі

в

Інваріантна складова

1. Мови і літератури 45 1575 27 12 420 15,8 57 1995 23,4

2. Суспільствознавство 10 350 6 6 210 7,9 16 560 6,5

3. Мистецтво* 8 280 4,7 8 280 3,3

4. Математика 20 700 12 6 210 7,9 26 910 10,7

5. Природознавство 30 1050 18 6 210 7,9 36 1260 14,8

6. Технології* 14 490 8,3 14 490 5,7

7. Здоров'я і фізична культура** 20 700 12 6 210 7,9 26 910 10,7

Разом 147 5145 88 36 1260 47,4 183 6405 75

Варіативна складова

1. Цикл профільних предметів*** 24 840 31,6 24 840 10,2

2. Цикл вибірково-обов'язкових предметів 6 210 7,9 6 210 2,5

3. Додаткові години на впровадження 

поглибленого вивчення окремих 

предметів, допрофільного та профільного 

навчання, на курси за вибором, 

факультативи, індивідуальні заняття

20 700 12 10 350 13,1 30 1050 12,3

Разом 20 700 12 40 1400 52,6 60 2100 25

Гранично допустиме навчальне 

навантаження

157 5495 66 2310 223 7805

Усього (загальне навчальне навантаження) 167 5845 100 76 2660 100 243 8505 100

Базовий навчальний план



2. Наказ МОН України від 20.04.2018 №405 «Про 
затвердження Типової освітньої програми закладів 
загальної середньої освіти ІІ ступеню». 

8-В клас комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 

№ 2 ім. Д. Косаренка м. Суми, Сумської області, на базі якого був створений 

8 клас для учнів шкіл міста, що навчаються за дистанційною формою, є 

класом з поглибленим вивченням біології, тому навчальна програма цього 

класу складена на основі таблиці 8 типової освітньої програми закладів 

загальної середньої освіти ІІ ступеня.



Таблиця 8 до 
Типової освітньої 
програми

Навчальний план 
класів 
з поглибленим 
вивченням окремих 
предметів

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах

5 6 7 8 9

Мови і літератури Українська мова 3,5 3,5 2,5 2 2

Українська література 2 2 2 2 2

Іноземна мова 3 2 2 2 2

Зарубіжна література 2 2 2 2 2

Суспільство-знавство Історія України 1 1 1 1,5 1,5

Всесвітня історія - 1 1 1 1

Основи правознавства - - - - 1

Мистецтво* Мистецтво 1 1 1 1 1

Математика Математика 4 4 - - -

Алгебра - - 2 2 2

Геометрія - - 2 2 2

Природо-знавство Природознавство 2 - - - -

Біологія - 2 2 2 2

Географія - 2 2 2 1,5

Фізика - - 2 2 3

Хімія - - 1,5 2 2

Технології Трудове навчання 2 2 1 1 1

Інформатика 1 1 1 2 2

Здоров’я і фізична 

культура

Основи здоров’я 1 1 1 1 1

Фізична культура** 3 3 3 3 3

Години на вивчення спеціалізованих навчальних 

предметів, курсів

3,5 4 4 3,5 3

Разом 26+3 28,5+3 30+3 31+3 32+3

Додатковий час на предмети, факультативи,

індивідуальні заняття та консультації

2 2,5 2 2 1

Гранично допустиме навчальне навантаження 28 31 32 33 33

Всього (без урахування поділу класів на групи) 28+3 31+3 32+3 33+3 33+3



НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
для 8-В класу з навчанням 
українською мовою з 
поглибленим вивченням 
біології (таблиця 8 до 
Типової освітньої програми, 
затвердженої наказом МОН 
України від 20.04.2018 № 405)

Освітні галузі Предмети
Кількість годин на 

тиждень у класі

Мови і літератури

Українська мова 2

Українська література 2

Іноземна мова 

(англійська)

2

Зарубіжна література 2

Суспільствознавство Історія України 1,5

Всесвітня історія 1

Мистецтво Мистецтво 1

Математика

Алгебра 2

Геометрія 2

Природознавство

Біологія 2+2

Географія 2

Фізика 2

Хімія 2+1,5+0,5

Технології

Трудове навчання 1

Інформатика 2

Здоров’я і фізична 

культура

Основи здоров’я 1

Фізична культура 3

Години на вивчення спеціалізованих навчальних

предметів, курсів

3,5-2-1,5=0

Разом 31,5+3

Додатковий час на предмети, факультативи, 

індивідуальні заняття та консультації

2-0,5=1,5

Курси за вибором:

Основи медичних знань (35 годин) 1

Факультативи:

Аптека природи (17 годин) 0,5

Гранично допустиме навчальне навантаження 33

Усього (без урахування поділу класів на групи) 33+3



3. Наказ МОН від 23.04.2020 №536 «Про затвердження 
положення про інституційну форму здобуття загальної 
середньої освіти» розділ 4, пункт 3.

Для організації дистанційного навчання як окремої форми

здобуття освіти у закладах освіти можуть створюватися класи

(групи) з дистанційною формою здобуття освіти. 



Навчальний час у разі організації здобуття освіти за 
дистанційною формою встановлюється закладом освіти:

-на рівні початкової освіти - не більше 50 відсотків сумарної
кількості навчальних годин інваріантної та варіативної складових
навчального плану за Типовою освітньою програмою;

-на рівнях базової середньої та профільної загальної середньої
освіти - відповідно до навчального плану для заочної форми
здобуття освіти за типовою освітньою програмою.



Урахувавши вище зазначене ( пункт 3) при 
визначенні загальної кількості годин для 

навчальної програми 8 класу учнів шкіл міста, що 
працюють за дистанційною формою, було взято 

таблицю 16 



Таблиця 16 до Типової 

освітньої програми.

Навчальний план 

класів з вечірньою формою 

здобуття освіти з навчанням 

українською мовою. Заочна 

форма навчання.

Предмети Кількість годин на тиждень у класах

5 6 7 8 9

Українська мова і література 3,5 3 2,5 2,5 3

Іноземна мова 1 1 1,5 1 1

Зарубіжна література 1,5 1 1 1 1

Історія України, Всесвітня 

історія, правознавство

1 2 1 1,5 1,5

Художня культура - - - - 0,5

Математика 3 3 3 3 3

Природознавство 1 - - - -

Біологія - 1 1 1 1

Географія - 1 1 1 1

Фізика - - 1 1 1

Хімія - - 1 1 1

Інформатика 1 1 1 1 1

Всього* 12 13 14 14 15



4. Важливим моментом при складанні будь-якого 
розкладу є врахування санітарних норм, зазначених в 
затвердженому Головним державним санітарним
лікарем України документі «Державні санітарні
правила і норми влаштування, утримання
загальноосвітніх навчальних закладів та організації
навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01», а 
саме таблиця 3 «Допустима сумарна кількість годин 
(уроків) тижневого навантаження учнів» і додаток 6 
«Гігієнічні вимоги до розкладу уроків ».



Додаток 6 

Гігієнічні вимоги до розкладу уроків

«… у розкладі уроків предмети,  що вимагають значного
розумового напруження,  повинні проводитися для учнів середнього
і старшого віку - на 2,  3,  4 уроках».

Неоднакова розумова діяльність учнів і   в   різні дні
навчального тижня:   її рівень зростає до  середини тижня і 
залишається низьким на початку (понеділок) і  в  кінці (п'ятниця) 
тижня.

Тому розподіл навчального навантаження протягом тижня
повинен бути  таким,  щоб найбільший його обсяг припадав  на 
вівторок, середу.  На ці дні в шкільний розклад необхідно виносити
предмети, які потребують великого  розумового напруження або
ті,  які не вимагають значного навантаження,  але у більшій кількості,  
ніж в інші дні тижня.



Оцінка розкладу уроків проводиться з  
використанням методики,  розробленої

Н.П.Гребняком і В.В.Машиністовим (1993 р.). 

За цією методикою  кожний навчальний предмет 
має різний бал складності: 



|  Предмет      |Ступінь важкості|

|---------------+----------------|

|Геометрія |       6        |

|---------------+----------------|

|Алгебра        |      5,5       |

|---------------+----------------|

|Іноземна мова |      5,4       |

|---------------+----------------|

|Хімія |      5,3       |

|---------------+----------------|

|Фізика |      5,2       |

|---------------+----------------|

|Біологія |      3,6       |

|---------------+----------------|

|Укр. мова |      3,5       |

|---------------+----------------|

|Укр. література|      1,7       |

|---------------+----------------|

|Історія |      1,7       |



З урахуванням вище зазначеного були 
складені наступні навчальний план і розклад 
для учнів 8 класу шкіл міста, що навчаються 

за дистанційною формою:



Освітні галузі Предмети

Кількість годин

на тиждень у 

класі

Мови і 
літератури

Українська 
мова

1

Українська 
література

1

Іноземна мова 
(англійська)

1

Зарубіжна
література

0,25

Суспільствознавс
тво

Історія України 1
Всесвітня історія 1

Мистецтво Мистецтво 0,25

Математика
Алгебра 1
Геометрія 1

Природознавство
Біологія 1,5
Географія 1
Фізика 1
Хімія 2

Технології
Трудове
навчання

0,25

Інформатика 0,25
Здоров’я і 

фізична культура
Основи здоров’я 0,25
Фізична 
культура

0,25

Разом 14,0

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН для 8 класу,  

що  здійснює  навчання за  

дистанційною  формою з навчанням 

українською мовою, складений на  

основі  таблиці №1 «Типової освітньої 

програми», затвердженої наказом МОН 

України від 20.04.2018 № 405



Урок Понеділок Час Урок Четвер Час

1 Всесвітня  історія 8.15-9.00 1

2 Біологія 9.10-9.55 2

3 Труд (І тиж)

Інформатика (ІІ тиж)

10.10-10.55 3 Укр. мова 10.10-10.55

4 4 Геометрія 11.10-11.55

5 5 Фізична  

культура 

( І тиж)

Зар. літ(ІІ тиж)

12.15.-13.00

Урок Вівторок Час Урок П’ятниця Час

1 Біологія (І-ІІ тиж)

Осн. здоров’я (ІІІ тиж)

Мистецтво (ІV тиж

8.15-9.00 1 Укр.  літ 8.15.-9.00

2 Аглебра 9.10-9.55 2 Хімія 9.10.10.55

3 Хімія 10.10.-

10.55

3 Географія 10.10-10.55

4 4

Урок Середа Час

1 Історія  України 8.15-9.00

2 Анг.  мова 9.10-9.55

3

4 Фізика 11.10-11.55

Розклад  (14 годин)для   здійснення 

навчання  за  дистанційною 

формою  для  учнів  8  класу шкіл  

міста (наказ МОН  від 20.04.2018 

№405,  таблиця 16)



До вашої уваги оцінка розкладу уроків
(ІІ тиждень) за методикою, 

розробленою Н.П.Гребняком і 
В.В.Машиністовим:
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Дякуємо  за увагу.


