






















 

 
 

9. В ліцеї продовжується ведення електронного журналу на платформі «Нові 
знання» та використання функціоналу платформи «Нові знання», програмного 
забезпечення «КУРС:ШКОЛА» для управління освітнім процесом у ліцеї. 

ВАРІАНТ 4. Організація навчально-виховного процесу під час «тотального 
карантину» / запровадження правового режиму надзвичайного / воєнного 
стану, коли через безпекову ситуацію здійснення освітнього процесу в очній 
формі заборонено 
1. Всі класи ліцею переводяться на заняття за дистанційною формою 

організації освітнього процесу в порядку, який описано в п. п. 3 – 9 Варіанту 3. 
 

5. Інструменти контролю адміністрацією рівня організації освітнього 
процесу  та його результативності під час роботи в режимі з використанням 
елементів дистанційного навчання. 

5.1.  Контроль через електронний журнал «Нові знання»: 
5.1.1. виконання навчального плану та прогарам в частині кількості 

проведених навчальних занять; 
5.1.2. виконання практичної частини навчальних програм; 
5.1.3. відповідності тематики навчальних занять змісту навчальних 

програм; 
5.1.4. змісту та обсягу домашніх завдань; 
5.1.5. об’єктивності поточного, тематичного, семестрового, річного 

оцінювання, ДПА; 
5.1.6. стану навчальних досягнень на за результатами поточного, 

тематичного, семестрового, річного оцінювання, ДПА в т. ч. у 
динаміці. 

5.2. Опитування (анкетування) учнів щодо оцінки різноманітних аспектів 
організації освітнього процесу (з використанням інструменту Google Форми. 

5.3. Опитування (анкетування) батьків учнів щодо оцінки різноманітних 
аспектів організації освітнього процесу (з використанням інструменту Google 
Форми. 

5.4. Опитування (анкетування) членів педагогічного колективу щодо 
оцінки різноманітних аспектів організації освітнього процесу (з використанням 
інструменту Google Форми. 

5.5.  Аналіз результатів проходження випускниками ЗНО (НМТ). 
5.6. Відвідування членами адміністрації ліцею (за необхідності із 

залученням керівників відповідних кафедр (МО) ліцею уроків (навчальних занять), 
які вчителі проводять в режимі онлайн (в синхронному режимі у форматі 
відеоконференції через ZOOM/Skype/Viber, через функціонал Google Клас; в 
асинхронному режимі – шляхом вивчення матеріалів, які вчитель надає учням для 
підготовки до уроки, завдань учням на урок, результатів виконання учнями завдань). 

Укладачі: 
1. Заступник директора з навчально - виховної роботи   Олександр СВЕТ 
2. Заступник директора з навчально - виховної роботи   Ганна ОСТАПЕНКО 
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