
НСТРУКЦІЯ БАТЬКАМ 

«Поради як раціонально організувати дистанційне навчання учню вдома» 

Шановні батьки! Освіта дітей – наша спільна відповідальність! 

1. Будь ласка, ознайомтесь з витягом з положення «Про дистанційне навчання» МОН України.   

2. Ознайомтесь з розкладом навчальних занять, формами роботи на  сайті навчального закладу освіти  і  

якщо необхідно, поставте ваші питання класному керівнику (класній керівниці). 

3. Перевірте  наявність повної контактної інформації (телефон, електронна пошта, viber, tеlegram тощо) 

класного керівника (класної керівниці), вчителів - предметників. 

4. Поважайте особистий час та право на приватне життя учасників освітнього процесу, дзвоніть або пишіть 

повідомлення в чатах у межах робочого часу з 8.00 до 16.00. 

5. Потурбуйтесь про технічне забезпечення для  навчання вашої дитини дистанційно, а саме: наявність 

комп'ютера чи планшету, відеокамери, навушників, мікрофону або інтегрованих девайсів, оплачений 

інтернет-зв'язок та доступ до платформ дистанційного навчання, рекомендованих навчальним закладом. 
 

6. Потурбуйтесь про тихе робоче місце.  Стежте за дотриманням порядку на робочому місці вашої дитини. 

7. З метою дотримання санітарних норм  звертаємо вашу увагу на те, що дитина після регламентованого 

часу роботи у віртуальному класі згідно з її віковою категорією має залишити робоче місце та 

переключитися на інші види роботи, або перепочити, порухатись, зробити гімнастику для очей тощо. 

8. Під час перерв регулярно провітрюйте приміщення, робіть вологе прибирання, стежте за дотриманням 

питного режиму. 

9. Поясніть дитині, наскільки важливим є слідкувати за своєю поставою за робочим столом. 

10. Не допускайте прийому їжі під час занять та виконання домашніх завдань і поясніть дитині, що це 

може бути небезпечним для її здоров'я. 

11. Намагайтесь завжди бути в курсі поточного розкладу занять і дотримання вашою дитиною цього 

розкладу. У разі неможливості відвідати онлайн урок, виконати ту чи іншу роботу, або надіслати вчителю 

виконану роботу, проінформуйте вчителя або класного керівника про такі обставини та дійдіть згоди про 

механізм відпрацювання. 

12. Переконайтесь, що ваша дитина справляється з виконанням домашніх завдань, творчих робіт, 

експериментів тощо та вчасно відправляє їх в Google Класс. Відстежуйте навчальні досягнення дитини в 

електроному журналі.  

13. Поясніть дитині важливість виконання всіх індивідуальних завдань та контрольних робіт самостійно. 

14. Ставтесь з повагою до своєї дитини та виховуйте в неї таке ж ставлення до інших людей. 

15. Цініть щасливий час дитинства вашої дитини, довіряйте їй, спрямовуйте її розвиток. 

https://mon.gov.ua/ua/news/vidsogodni-nabuvayut-chinnosti-onovleni-umovi-distancijnogo-navchannya-u-shkolah
http://school16konst.at.ua/index/distancina_osvita/0-97

