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Дистанційна робота – це форма організації

праці, за якої працівник виконує роботу поза

робочими приміщеннями чи територією

роботодавця, в будь-якому місці за вибором

працівника. Ключова ознака дистанційної

роботи – працівник використовує

інформаційно-комунікаційні технології.



• забезпечення сталості та безперервності освіти;

• створення безпечних умов для навчання та викладання;

• психологічна підтримка учасників освітнього процесу;

• відновлення освітньої інфраструктури в найближчому

майбутньому;

• продовження реформ та якісних трансформацій на всіх

рівнях освіти.
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Поширені веб-ресурси для 

дистанційного навчання та 

спілкування





Наказом МОЗ від 01.08.2022 р. №1371 внесено зміни до санітарного

регламенту МОЗ, який передбачає вимоги до організації роботи з

технічними засобами навчання, зокрема комп’ютерами, планшетами,

іншими гаджетами.

В умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації іншого характеру

безперервна тривалість навчальних занять при організації

дистанційного навчання у синхронному форматі не повинна

перевищувати для:

• для вихованців 4-6 років – 2 навчальних занять по 30 хвилин;

• для вихованців 7-9 років – 2 навчальних занять по 45 хвилин;

• для вихованців 10-13 років – 2 навчальних занять по 45 хвилин ;

• для вихованців 14-15 років – 2 навчальних занять по 45 хвилин;

• для вихованців 16-18 років – 3 навчальних занять по 45 хвилин.



• Указ Президента України «Про введення
воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 (зі
змінами);

• Постанова Кабінету Міністрів України від
22.07.2020 № 641 «Про встановлення карантину 
та запровадження посилених протиепідемічних
заходів на території із значним поширенням
гострої респіраторної хвороби СОVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі
змінами).



Ведення документації та комунікація 
під час дистанційної роботи



Ведення документації та комунікація 
під час дистанційної роботи



Ведення документації та комунікація 
під час дистанційної роботи



Атестація 2022/2023 н.р.

«Положення про атестацію 
педагогічних працівників», 

затверджено  06.10.2010  № 930 
(зі змінами у 2013 році)



Педагогічний працівник
відповідає займаній посаді, 

якщо:

2

1

3

має освіту,   що відповідає вимогам,   

визначеним нормативно-правовими

актами у галузі освіти;

виконує посадові обов'язки

у повному обсязі;

пройшов підвищення 

кваліфікації. 



Підвищення кваліфікації
педагогічних працівників

«Порядок підвищення 
кваліфікації педагогічних і 
науково-педагогічних 
працівників», затверджений 
постановою Кабінету Міністрів 
України від 21 серпня 2019 р. 
№ 800 (зі змінами)



Загальний обсяг підвищення
кваліфікації педагогічного
працівника позашкільного

закладу освіти не може бути 
менше ніж 120 годин на п’ять

років.



Заклад освіти 2020, год 2021, год 2022, год 2023 та 
наступні, год

загальної середньої

30 60 90 150 професійної (професійно-
технічної) та фахової 
передвищої

дошкільної

24 48 72 120 
позашкільної



Дякую за увагу!


