
Організація освітнього процесу

в закладах загальної середньої та

позашкільної освіти з використанням

технологій дистанційного навчання,

поза межами закладів освіти

Департамент освіти та науки                  

Одеської міської ради



Заклад 

загальної 

середньої 

освіти 124 106 853 
дітей

2

Мережа

МЕРЕЖА  ЗАКЛАДІВ  ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ  МІСТА ОДЕСИ 

3749 
класів



Забезпечення комп'ютерами та комп'ютерними класами 
(НКК) закладів освіти міста
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5952 
комп'ютери



Придбано мультимедійних комплексів для закладів 

загальної середньої освіти
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523
інтерактивні 

дошки та 

1417 
проекторів



Придбано ноутбуків та планшетів 

5

272



Забезпечення  доступу закладів освіти до мережі Інтернет.

Створення WI-FI зон

100% закладів загальної 

середньої освіти

100% закладів дошкільної 

освіти

100% закладів 

позашкільної освіти

86% - у  школах  міста
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Навчання педагогічних працівників з питань                           

організації та проведення дистанційного навчання

7

EdEra - студія онлайн-освіти для 

школярів

Prometheus - онлайн-

курси для школярів, 

студентів і дорослих 

Портал «Всеосвіта» містить 
найрозширенішу та найактуальнішу 
базу навчальних матеріалів

ЦЕНТР ПРОГРЕСИВНОЇ ОСВІТИ «ГЕНЕЗУМ»

у  період 

карантинних 

обмежень

Більше 3000 
педагогічних працівників 

закладів освіти комунальної власності 

територіальної громади м. Одеси

https://www.ed-era.com/
https://prometheus.org.ua/?fbclid=IwAR1YwYf1yJHpWLijMo42wa47Ac1-lyL0Az2qmZYRsyNY_VNPj7oXy-4EeE4
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Дистанційне спілкування  



392
учні

9
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Дистанційна форма навчання  



ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

www.krvo.od.ua www.srvo.od.ua www.prvo.od.ua www.mrvo.od.ua

10

11409 
уроків



www.osvita-omr.gov.ua
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Департамент освіти та науки 

Одеської міської ради

більш

4500
уроків

http://www.don.od.ua/


www.osvita-omr.gov.uaДепартамент освіти та науки   

Одеської  міської  ради

12

http://www.don.od.ua/
https://youtu.be/p28dfYBmNrk
https://youtu.be/p28dfYBmNrk


1 година - не більш 
30 хвилин

2 година – не більш 
20 хвилин
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Вимоги до організації навчальних занять
Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 25.09.2020 № 2205

“Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти”

1 клас 35 хвилин

2-4 клас 40 хвилин

5-11 (12) 

класи
45 хвилин

тривалість навчальних занять
тривалість навчальної діяльності з 

технічними засобами навчання 

упродовж навчального заняття

1 клас не більш 10 хвилин

2-4 клас не більш 15 хвилин

5-7 класи не більш 20 хвилин

8-9 класи
не більш 20-25 

хвилин

10- 11 (12) 

класи
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На підставі пункту 7 Положення

Отримання навчальних матеріалів, 

спілкування між суб’єктами дистанційного 

навчання під час навчальних та корекційно-

розвиткових занять, консультацій, що 

проводяться дистанційно, забезпечується 

передачею відео-, аудіо-, графічної та 

текстової інформації в синхронному або 
асинхронному режимі.

Дистанційна форма навчання 

Наказ Міністерства освіти та науки України від 08.09.2020 № 1115
“Деякі питання організації дистанційного навчання”
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На підставі пункту 8 Санітарного регламенту 
при використані технічних засобів навчання 

під час проведення навчального заняття 
потрібно чергувати види навчальної 

діяльності.

Організація роботи з технічними засобами навчання 

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 25.09.2020 № 2205
“Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти”
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Онлайн-сервіси

Microsoft Teams — центр

для командної роботи, який

інтегрує користувачів, вміст і

засоби, необхідні команді для

ефективнішої роботи.

Платформа для проведення 

тестування, вебінарів, тощо

GOOGLE – це хмарний

сервіс для проведення будь-яких 

web-конференцій. 

Онлайн-сервіс для миттєвих 

тестів, які можна проводити 

як під час уроку, так і давати 

на домашнє завдання. 

Zoom — забезпечує проведення 

необмеженої кількості 

конференцій, зустрічей і вебінарів. 

Тощо…

Класна оцінка – це українська 

платформа де можна створити 

сайт закладу, а також: електронні 

щоденники, бібліотеки, дистанційні 

курси, відеоконференції, 

відслідковувати статистику.
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Використання різних форм дистанційної комунікації
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Проведення  онлайн  уроків
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Проведення  онлайн  уроків
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Проведення  онлайн  уроків

85%
закладів



Заклад 

позашкільної 

освіти 19 21166
дітей
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Мережа

МЕРЕЖА  ЗАКЛАДІВ  ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  МІСТА ОДЕСИ 

1519 
ГУРТКІВ 



www.osvita-omr.gov.uaДепартамент освіти та науки   

Одеської  міської  ради
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250
майстер

класів

http://www.don.od.ua/


www.osvita-omr.gov.uaДепартамент освіти та науки   

Одеської  міської  ради
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http://www.don.od.ua/


www.omr.gov.ua

www.osvita-omr.gov.ua

ІНФОРМАЦІЙНЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

4 вебсайти – територіальних 

відділів освіти районів;

278 вебсайтів – закладів 

дошкільної, загальної 

середньої та позашкільної 

освіти.
24

Департамент освіти та науки 

Одеської міської ради

Одеська міська рада

http://www.omr.gov.ua/
http://www.don.od.ua/

