
Дистанційне
навчання

Google
Classroom,

Google Meet

синхронному
(Google Meet)
асинхронном
у (Google
Classroom).

Програми для
дистанційного

навчання

Два режими
навчання

Пам’ятка
для учнів

01
Початок
навчання о 09:00.

02
Уроки зг�дно з
розкладом ( розклад
знаходиться у
 Google Classroom  )  
 Завдання
в розд�л� «Завдання»
Посилання на
синхронн� уроки
також знаходяться у
розд�л� «Завдання»
Google Classroom

03
 Пам’ятайте про
ф�зкультхвилки та
сан�тарн� норми.
Сл�дкуйте за станом
свого здоров’я.

Шепетівська ЗОШ №8



Правила
синхронних

уроків
 

Google Classroom
Google Meet

Заходити на синхронний урок
згідно вчасно, згідно розкладу на
період дистанційного (дивись у
Google Classroom).
Заходити тільки під своїм ім’ям 
 та прізвищем. Вчитель має право
відхилити запит на приєднання до
синхронного-уроку від незнайомця.
При вході в конференцію камера
має бути увімкнена, мікрофон –
вимкнено. Почнеться обговорення
– і вчитель запропонує ввімкнути
мікрофони. В чаті вести
спілкування відповідно до теми,
задавати запитання по суті уроку
.
В чаті прописуємо «+», як позначку
присутності на уроці.
 Усіх відсутніх на синхронному
уроці вчитель відмічає в
електронному журналі – «н»
Завдання на перевірку здаються у
Google Classroom, вкладка
«Завдання» у зазначений педагогом
термін до 17:00.
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Допоможіть
дітям

організувати
навчання

вдома, ваша
допомога

необхідна їм!

Якщо у вас
виникають
питання, ви

завжди
можете

звернутися
за допомогою
до класного

керівника!    



Пам’ятка
для батьків

Зверніть увагу!
Присутність/відсутність дитини
на синхронному уроці 
 перевіряється класним керівником,
вчителем-предметником,
адміністрацією.
Якщо учень не має технічних
можливостей для дистанційного
навчання, то батьки мають
повідомити про це класного
керівника.
Готовність до уроку, робота на
уроці та виконання домашніх
завдань  оцінюється.
Навчання відбувається згідно з
освітньою програмою та
навчальним планом.
Намагайтеся, щоб діти працювали
відповідно до розкладу навчальних
занять, виконували всі завдання
вчасно, не допускайте відставання.
Якщо треба виконати завдання і
надіслати відповідь вчителю,
проконтролюйте дитину.
Якщо дитина не відвідує синхронні -
уроки та не виконує завдання у
асинхронному режимі упродовж 10
робочих днів, учні/батьки не
виходять на зв'язок - адміністрація
школи зобов’язана передати
інформацію у поліцію.
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Шановні
батьки!
Навчання

Вашої дитини
-  Ваша

відповідальніс
ть  і наша 
сумлінна
праця.

Локдаун - це
не канікули!
Навчаємось,
працюємо,

розвиваємось
разом!



Пам’ятка
для вчителів
Шепетівська ЗОШ №8

Як працювати
на
дистанційному
навчанні та
вберегти свою
нервову
систему ♥

Про
контроль,
оцінювання
та
синхронні
уроки

Важливо

Розташування посилання та
матеріалів до синхронних та
асинхронних уроків у Google
Classroom
Посилання на синхронний урок
публікувати в розділі Завдання»,
обравши локальну тему( назва
предмету), в графі «Назва»
прописуємо дату уроку та тему
згідно календарного планування.
Відсутність дитини на
синхронному уроці позначаємо
«н» у електронному журналі.
Навчання відбувається згідно з
освітньою програмою та
навчальним планом.
Готовність до уроку, робота на
уроці та виконання завдань у
асинхронному режимі оцінюється
та вноситься у журнал.

Працюємо
у Google class.
Організація
синхронного уроку

у Google Meet


