
Додаток № 1 

 

Тимчасовий порядок організації 

освітнього процесу в 

Житомирській міській гімназії № 3 

в умовах карантинних обмежень  
у 2020-2021 навчальному році 

 

Відповідно до постанови № 42 від 30.07.2020 МОЗ України «Про 

затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних 

заходів у закладах освіти на період карантину у зв'язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (СОVID-19)», наказу департаменту освіти Житомирської 

міської ради № 170 від 03.08.2020 «Про виконання тимчасових рекомендацій, 

затверджених постановою Головного санітарного лікаря України від 30.07.2020. 

№42» адміністрація гімназії розробила модель організації освітнього процесу в 

Житомирській міській гімназії № 3 на 2020-2021 навчальний рік. 
 

У 2020-2021 навчальному році в гімназії буде навчатися 1350 учнів у 41 

класі. Склад педагогічного колективу: 86 учителів, 5 вихователів ГПД, 4 
 
керівники гуртків, практичний психолог, соціальний педагог, педагог – 
 

організатор, 2 асистенти вчителя. 
 

Учні будуть навчатися у 30 кабінетах у дві зміни. Для забезпечення 

освітнього процесу в гімназії функціонує 2 спортивні зали, актова зала, 

хореографічна зала, 2 майстерні, футбольний, баскетбольний та тренажерний 

майданчики. 8 кабінетів вивільнено для поділу класів на групи з української мови 

та іноземних мов. Три кабінети інформатики забезпечать проведення уроків 

інформатики: один – у 1-4 класах, два – у 5-11 класах. Кабінети фізики, хімії 

будуть використовуватися для проведення уроків фізики та хімії. 
 

Приміщення гімназії складається з двох корпусів: триповерховий (1961 

року забудови) та чотириповерховий (2018 року забудови). Будівля має 7 входів, з 

яких 5 буде задіяно для руху учнів. 
 

Відповідно до листа департаменту освіти Житомирської міської ради № 

1229 від 09.06.2020 «Про структуру 2020-2021 навчального року» навчальний рік 

триватиме з 1 вересня 2020 року по 28 травня 2021 року. Осінні канікули: 



26.10.2020-01.11.2020; зимові канікули: 25.12.2020-10.01.2021; весняні канікули: 
 

20.03-28.03.2021. Рішенням педагогічної ради передбачено гнучку структуру 

навчального року залежно від епідемічної ситуації. 
 

Початок занять для учнів початкової школи: 
 

08.00 –1-А, 1-Б, 1-В, 1-Г, 1-Д 
 

2-А, 2-Б, 2-В, 2-Г, 2-Д; 
 

11.45 –3-Б; 
 

12.45 – 3-А, 3-В, 3-Г, 4-А, 4-Б, 4-В 
 

Початок занять для учнів середньої та старшої школи: 
 

08.00 - 8-А, 8-Б, 8-В, 8-Г 
 

9-А, 9-Б, 9-В, 9-Г 
 

10-А, 10-Б, 11-А, 11-Б 
 

14.00 – 5-А, 5-Б, 5-В, 5-Г 
 

6-А, 6-Б, 6-В, 6-Г 
 

7-А, 7- Б, 7-В, 7-Г 
 

Освітній процес в гімназії буде здійснюватись залежно від епідемічної 
ситуації.  

Червона зона: навчання з використанням дистанційних технологій.  

Зелена зона: навчання у звичайному режимі з дотриманням 
протиепідемічних та профілактичних заходів.  

При переході регіону до «жовтої» чи «помаранчевої» зони планується 

змішане навчання, при якому частина предметів буде викладатися дистанційно 

(синхронно або асинхронно). 
 

Навчання у 1-2-х класах здійснюється в умовах навчального закладу з 

дотриманням протиепідемічних заходів, регламентованих для жовтої чи 

помаранчевої зони. 
 

Для учнів 3-4-х класів по 1 уроку фізичної культури в тиждень винесено на 

дистанційне навчання. Щодня діти будуть мати змогу виконувати ранкову 

зарядку, загальнорозвивальні вправи онлайн або оффлайн. Інші предмети 

педагоги будуть викладати в класних кімнатах згідно розкладу. 



Уроки хореографії, фізичної культури, музичного та образотворчого 

мистецтва, природознавства, курсу «Я досліджую світ» в 1-4 класах будуть 

проводитися на свіжому повітрі за сприятливих погодних умов. 
 

Учні 5-11 класів будуть навчатися за змішаною моделлю навчання. 84% 

предметів будуть викладатись на уроках в навчальних кабінетах. Уроки фізичної 

культури, географії, біології, природознавства максимально будуть проводитись 

на свіжому повітрі. 
 

З використанням дистанційних технологій будуть викладатись наступні 

предмети: 

№ Клас Предмет К-ть 

п/п   год. 

1. 5-А Зарубіжна література (1год.), 6 

  музичне мистецтво (1 год.),  

  трудове навчання (1 год.) ,  

  хореографія (1 год.),  

  фізична культура (1 год.),  

  українська література (1 год.)  

2. 5-Б Зарубіжна література (1год.), 6 

  музичне мистецтво (1 год.),  

  трудове навчання (1 год.) ,  

  хореографія (1 год.),  

  фізична культура (1 год.),  

  українська література (1 год.)  

3. 5-В Зарубіжна література (1год.), 6 

  музичне мистецтво (1 год.),  

  трудове навчання (1 год.) ,  

  хореографія (1 год.),  

  фізична культура (1 год.),  

  українська література (1 год.)  

4. 5-Г Зарубіжна література (1год.), 6 

  музичне мистецтво (1 год.),  

  трудове навчання (1 год.),  

  хореографія (1 год.),  

  фізична культура (1 год.),  

  українська література (1 год.)  

5. 6-А Музичне мистецтво (1 год.), 6 

  трудове навчання (1 год.),  

  образотворче мистецтво (1 год.),  

  українська література  (1 год.),  

  зарубіжна література (1 год.),  

  фізичне виховання (1 год.)  



6. 6-Б Музичне мистецтво (1 год.), 6 

  трудове навчання (1 год.),  

  образотворче  мистецтво (1год.),  

  українська література (1 год),  

  зарубіжна література  (1 год.),  

  основи здоров’я (1 год.)  

7. 6-В Образотворче мистецтво (1 год.), 6 

  трудове навчання (1 год.),  

  українська література (1год.),  

  зарубіжна література (1год.),  

  фізичне виховання  (1год.),  

  основи здоров’я (1 год),  

8. 6-Г Музичне мистецтво (1 год.), 6 

  трудове навчання (1 год.),  

  образотворче мистецтво (1 год.),  

  українська література  (1год),  

  зарубіжна література (1год.),  

  фізичне виховання  (1 год.)  

9. 7-А Зарубіжна література(1 год.), 8 

  музичне мистецтво (1год.),  

  трудове навчання (1 год.),  

  образотворче мистецтво (1 год.),  

  українська література (1 год.),  

  фізична культура (1год.),  

  основи здоров’я (1год.),  

  географія (1год.).  

10. 7-Б Зарубіжна література (1год.), 8 

  музичне мистецтво (1год.),  

  трудове навчання (1год.),  

  образотворче мистецтво (1год.),  

  українська література (1год.),  

  фізична культура (1год.),  

  основи здоров’я (1год.),  

  географія (1год.)  

11. 7-В Зарубіжна література (1), 8 

  музичне мистецтво (1),  

  трудове навчання (1),  

  образотворче мистецтво (1),  

  українська література (1),  

  фізична культура (1),  

  основи здоров’я (1),  

  географія (1)  

12. 7-Г Зарубіжна література (1год.), 8 

  музичне мистецтво (1год.),  



  трудове навчання (1год.),  

  образотворче мистецтво (1год.),  

  українська література (1год.),  

  фізична культура (1год.),  

  основи здоров’я (1год.),  

  географія (1год.)  

13. 8-А Біологія (1год.), 6 

  фізична культура (1 год.),  

  мистецтво (0,5год.),  

  історія (0,5 год.),  

  інформатика (1 год.),  

  українська література  (1 год.),  

  зарубіжна література (1год.)  

14. 8-Б Біологія (1 год), 6,5 

  мистецтво (0,5год.), год. 

  фізична культура (1 год.),  

  історія (0,5год.),  

  інформатика (1 год.),  

  українська література (1год.),  

  зарубіжна література (1год.),  

  основи здоров’я (0,5 год.)  

15. 8-В історія (0,5 год.), 7 

  англійська мова (0,5 год.),  

  фізична культура (1 год.),  

  мистецтво (1 год.),  

  українська література  (1 год.),  

  зарубіжна література (1 год.),  

  інформатика (1 год.)  

16. 8-Г біологія (1 год.), 6 

  фізична культура (1 год.),  

  мистецтво (0,5 год.),  

  історія (0,5 год.),  

  інформатика (1 год.),  

  українська література (1год.),  

  зарубіжна література (1год.)  

17. 9-А Зарубіжна література (1 год.), 6 

  географія (0,5год.),  

  мистецтво (0,5 год.),  

  фізика (1год.),  

  історія (0,5 год.),  

  основи здоров’я (0,5год.),  

  фізична культура (2 год.)  

18. 9-Б Зарубіжна література (1год.), 6 

  географія (0,5год.),  



  мистецтво (0,5 год.),  

  фізика (1год.),  

  історія (0,5 год.),  

  основи здоров’я (0,5год.),  

  фізична культура (2 год.)  

19. 9-В Зарубіжна література (1 год.), 6 

  географія (0,5год.),  

  мистецтво (0,5 год.),  

  фізика (1год.),  

  історія (0,5 год.),  

  основи здоров’я (0,5год.),  

  фізична культура (2 год.)  

20. 9-Г Зарубіжна література (1год.), 6 

  географія (0,5год.),  

  мистецтво (0,5 год.),  

  фізика (1год.),  

  історія (0,5 год.),  

  основи здоров’я (0,5год.),  

  фізична культура (2 год.)  

21. 10-А Зрубіжна  література (1 год), 9 

  громадянська освіта (1),  

  географія (0,5 год.),  

  історія (0,5 год.),  

  фізична культура (2 год.),  

  технології (1 год.),  

  фізика (1год.),  

  інформатика (1 год.)  

  Захист України (1 год.)  

22. 10-Б Зарубіжна література (1 год.), 9 

  громадянська освіта (1год.),  

  географія (0,5 год.),  

  історія (0,5 год.),  

  фізична культура (2 год.),  

  технології (1 год.),  

  фізика (1год.),  

  інформатика (1 год.)  

  Захист України (1 год.)  

23. 11-А Астрономія (1 год.), 6 

  фізика (1 год.),  

  фізична культура (1год),  

  технології (1год.),  

  зарубіжна література (1 год.),  

  історія (0,5 год.),  

  Захист України (0,5 год.)  



24. 11-Б Астрономія (1 год.), 6 

  фізика (1 год.),  

  фізична культура (1год),  

  технології (1год.),  

  історія (0,5 год.),  

  Захист України (0,5 год.),  

  зарубіжна література (1 год.)  
 

 

При проведенні уроків з використанням дистанційних технологій буде 

впроваджуватись система дистанційного навчання, яка була розроблена навесні 

2020 року. Відповідно до розкладу учителі розміщують навчальні матеріали, 

завдання, пояснення тощо на веб-сторінці «Дистанційне навчання». Для 

організації уроків з дистанційними технологіями навчання вчителі гімназії 

використовуватимуть: Zoom, Google Classroom, Haqouts. Meet, платформу 

дистанційного навчання е-learning.org.ua, Viber, Skype, «Нова школа» дитячий 

портал «Пустунчик» та ін. 
 

Під час дистанційного навчання вчителі будуть проводити Zoom-

конференції, Скайп-конференції, записувати відеоуроки та розміщувати на 

своєму Googl-диску. Самостійні роботи складатимуться за шаблонами на освітніх 

порталах "Всесвіта", "На урок", тестові роботи - за допомогою Googl-форми, 

створення презентацій за допомогою Google-презентацій. 
 

Для зворотнього зв’язку (оцінювання тощо): Viber, електрона пошта, 

Google форми, Moоdle, Glass Doj, тестування на платформах «Всеосвіта», «На 

Урок». 
 

Онлайн-ресурси, якими можуть користуватись учні та вчителі. 
 

Ресурси для підготуватися до ЗНО: 
 

https://ilearn.org.ua/ 
 

https://www.ed-era.com/zno 
 

Ресурси для створення метнальних мап: 
 

https://www.mindomo.com 
 

https://coggle.it 
 

Ресурси із створення презентацій: 



https://www.canva.com 
 

https://prezi.com 
 

https://www.beautiful.ai 
 

Ресурси зі створення текстів, завдань, інформаційні ресурси: 
 

https://www.classtime.com/uk/ 
 

https://learningapps.org 
 

https://naurok.com.ua 
 

https://miyklas.com.ua 
 

Варто зазначити, що на даний момент потужності шкільної мережі Інтернет 

не дають змоги для одночасного мультикомплексного підключення. Хоча й існує 

декілька варіантів підключень (дротові та через WiFi), вихідний 
 

сигнал фізично не витримує масових підключень, а тим більше із трансляцією 
 

відео. 
 

Більшість учителів школи вже володіють основними інструментами 

дистанційного навчання, більшість з них займалися самоосвітою під час літніх 

канікул. 
 

Окремим питанням постає організація харчування учнів 1-4 класів, 

вихованців ГПД, категорійних дітей та інших. 

 

РАМКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЯ НЕБЕЗПЕКИ 
 
 

ЗЕЛЕНИЙ РІВЕНЬ 
 

Організоване харчування учнів 1 – 11 класів здійснюється в їдальні згідно 
 

графіка.  Буфети  працюють  з  дотриманням всіх  санітарно-гігієнічних вимог. 
 

Працівники їдальні перебувають на робочих місцях без масок. 
 
 

ЖОВТИЙ РІВЕНЬ 
 

Організоване гаряче харчування учнів 1-4 класів (сніданки), дітей 

пільгових категорій, учнів 5-11 класів та учнів ГПД здійснюється згідно 

примірного двотижневого меню. Харчуються гімназисти за складеним графіком 
 

в обідній залі їдальні за умови забезпечення відстані між столами не менше 1,5 

метра, розміщення за одним столом не більше 4-х осіб.  
Буфети працюють з дотриманням всіх санітарно-гігієнічних вимог, 

враховуючи вимоги дистанціювання та відповідно до розкладів. 



Працівники їдальні перебувають на робочих місцях в масках та 

рукавичках. 
 

ПОМАРАНЧЕВИЙ РІВЕНЬ 
 

Організоване гаряче харчування учнів 1-4 класів (сніданки), дітей 

пільгових категорій, учнів 5-11 класів та учнів ГПД здійснюється згідно 

примірного двотижневого меню. Харчуються гімназисти за складеним графіком 
 

в обідній залі їдальні за умови забезпечення відстані між столами не менше 1,5 

метра, розміщення за одним столом не більше 4-х осіб.  
Буфети працюють з дотриманням всіх санітарно-гігієнічних вимог, 

враховуючи вимоги дистанціювання та відповідно до розкладів. Додатково 

організовується доставка буфетної продукції в класи (за попереднім 

замовленням).  
Працівники їдальні перебувають на робочих місцях в масках, захисних 

щитках та рукавичках. 

 

ЧЕРВОНИЙ РІВЕНЬ 
 

Заборонено відвідувати заклади освіти всім учасникам освітнього процесу. 
 

Харчування відсутнє. 
 
 

  Графік харчування  

     

Час Класи Відповідальні вчителі   

 1 – Д Тишкевич М.М.,  Сніданки 

8.35 – 8.55 1 – А Дергачова О.А.,  (співфін-я) 

 1 – Б Добровольська І.С.,   

 1 – В Жалій Т.М.,   

 1 – Г Залевська Н.В.   
     

 2 – Г Джунь Л.П.  Сніданки 

9.30 – 9.50 2 – Д Кравченко Л.В.  (співфін-я) 

 2 – Б Сахневич О.П.   

 2 – А Дзюба М.А.   

 2 – В Мистецька Л.М.   
     

10.30 – 10.50 8 – А Ковальська Г.С.  Орг.хар-я 
 8 – Б Яворська І.А.  (за кошти 
 8 – В Фурман Т.В.  батьків) 
   

 8 – Г Шателюк О.А.   

10.35 – 10.55 9 – А Сікалюк О.С.   

 9 – Б Кузовлева О.М.   

 9 – В Очівська С.Г.   

 9 – Г Юдіна Я.І.   

 3 – 4 класи Дем’янюк Т.В.  Орг.хар-я 
    (за кошти 

  Несенюк О.А.  батьків) 
     



11.30 – 11.50 10–А Дідовець Н.А. Орг.хар-я 
 10–Б Коваленко Т.М. (за кошти 
 11–А Мельник О.В. батьків) 
  

 11–Б Побережник В.С.  

12.30 – 12.45 Вчителі   
    

12.50 – 13.30 1 – 2 класи Гудзь Т.Г. Обід 
  Тригуб І.І. (за кошти 

ГПД  Вербівська Л.М. батьків) 
  

№1,2,3,4  Колосовська О.В.  
    

Пільговики 5–А,Б,В,Г Класні керівники Пільгове хар-я 

 6–Б,В,Г   

 7–А,Б,В,Г   

13.40 – 14.00 3 – Б Воловоденко О.О. Сніданки 

 3 – Г Мартинчук І.П. (співфін-я) 

    

14.40 – 15.00 3 – В Хоменко А.Я. Сніданки 

 3 – А Арістова І.М. (співфін-я) 

 4 – В Несенюк О.А.  

 4 – Б Давиденко Ю.Г.  

 4 – А Сич І.П.  

 6 – В Мельниченко М.В.  

 6 – Г Жуковська Н.В.  

    

 5 – А Андрущенко І.В. Орг.хар-я 
 5 – Б Крошка О.М. (за кошти 

15.35 – 15.55 5 – В Сердійчук Л.П. батьків) 
 

 5 – Г Мікульська А.М.  

    

 6 – А Дубінчук М.С.  

 6 – Б Венгровська Л.В.  

    
16.05 – 16.25  Гудзь Т.Г. Полуденок 

ГПД  Тригуб І.І. (за кошти 
 

Вербівська Л.М. 
№1,2,3,4 

 батьків) 
 

Колосовська О.В. 
 

   

16.30 – 16.50 7 – А Гвоздь Н.В.  

 7 – Б Шемчук В.В.  

 7 – В Соботович О.М.  

 7 – Г Краснобока А.М.  
 
 

 

Питний режим 
 

Батьки щоденно забезпечують дітей питною негазованою водою в пляшці 

ємністю не менше 0,5 літра. В обідній заді їдальні фізична особа-підприємець 
встановлює бак з охолодженою кип’яченою водою та посуд.  


