


Останні події у світі, пов’язані з поширенням СOVID- 19
ставлять перед батьками і дітьми нові вимоги: як 
спілкуватися, як навчатися в умовах загрозливої 

епідеміологічної ситуації?



Визначення  особливостей ситуації, в яку 

потрапили родини абітурієнтів 2020 року

 Екстремальна ситуація – будь-яка подія, що
спричиняє зміну нормальних звичайних умов життя
людини.

 Ізоляція – це обмеження свободи дій щодо особи.

 Стрес – 1) реакція організму на зовнішні і внутрішні
подразники; 2) психологічний стан людини, що
супроводжується психічною та фізичною активністю.

 Тривога – комплекс соматичних, емоційно-
поведінкових та інтелектуальних проявів, які
виникають у ситуації небезпеки та супроводжуються
хвилюванням, напругою й концентрацією саме на
небезпеці.



Пропоновані МОН України сценарії 

складання ЗНО у 2020 році





Пробне ЗНО 2020 в Україні
 15 квітня буде оприлюднено

онлайн-пробне ЗНО з усіма
необхідними поясненнями.
Учасники також зможуть
потренуватися, отримавши
онлайн-тестовий зошит.

 Однак напередодні тестування
усім, хто зареєструвався і
заплатив за послугу, буде
надано можливість скласти
пробне тестування очно. Дата
проведення пробного ЗНО
залежить від терміну
карантину.



СЦЕНАРІЙ І.  КАРАНТИН ЗАВЕРШУЄТЬСЯ ДО 

1-ГО ТИЖДНЯ ЧЕРВНЯ

 Усі учні, окрім 11-го класу, закінчують
навчальний рік наприкінці червня.

 Випускники 11-х класів також вчаться до кінця
червня – коригують прогалини в програмі,
готуються до ЗНО.

 ЗНО стартує орієнтовно в останній тиждень
червня і закінчується орієнтовно в середині
липня. Результати основної сесії ЗНО стануть
відомі наприкінці липня.

 Вступна кампанія розпочнеться на початку
серпня.



СЦЕНАРІЙ 2 . КАРАНТИН ПРОДОВЖУЄТЬСЯ 

ДО ПОЧАТКУ СЕРПНЯ

 Усі учні, окрім 11-го класу, закінчують навчання
наприкінці травня та отримують відповідні
документи. Сам навчальний рік 2020-2021
триватиме до кінця червня.

 ЗНО для учнів 11-го класу стартує в середині
серпня і закінчується до середини вересня.

 Вступна кампанія завершиться до середини
жовтня, а навчання перших курсів розпочнеться
на початку листопада.



ЗНО-2020 в Україні відбудеться



Пропозиції 

для слухачів підготовчого відділення НАУ

 Для слухачів з березня 2020 н.р. запроваджена
форма навчання з використанням дистанційних
технологій.

 На період карантину, запровадженого рішенням
Кабінету Міністрів України для закладів освіти, на
підставі наказу ректора «Про організаційні заходи у
Національному авіаційному університеті для
запобігання поширенню коронавірусу COVID-19» від
17.03.2020 № 116/од в НАУ освітній процес організовано
в режимі віддаленого доступу (дистанційно)
відповідно до графіку навчального процесу.



Освітній процес на підготовчих курсах на період 

карантину в НАУ відбувається на платформі 

Moodle і  в форматі відеоконференцій

з використанням сервісу ZOOM



Пропозиції 

для слухачів підготовчого відділення НАУ
 Навчання відбуватиметься дистанційно на платформі

Moodle, що забезпечить швидке поширення навчально-
методичних матеріалів і контроль за виконанням завдань.
Веб-сервіс об’єднує створення і обмін завданнями,
написання текстів, спілкування, обмін повідомленнями,
оцінювання результатів навчання тощо. Moodle є зручним і
простим для використання викладачами і слухачами,
дозволяє організувати процес навчання як з персонального
комп’ютера, так і з мобільних пристроїв (iOS, Android).
Завдяки цим можливостям викладач може відстежувати
персональну роботу кожного слухача, оцінювати її, надавати
рекомендації тощо.

 Через Moodle викладачі кафедри базових і спеціальних
дисциплін НАУ на період карантину забезпечуватимуть
слухачів усіма необхідними для самостійного вивчення:
методичними рекомендаціями, матеріалами для лекційних,
практичних занять, тестовими матеріалами тощо.



Пропозиції 

для слухачів підготовчого відділення НАУ
 На платформі Moodle розміщено графік навчального процесу на

період дистанційного навчання із зазначенням термінів
виконання контрольних заходів.

 Учасники освітнього процесу (слухачі) повинні надати (або
надіслати) адміністратору електрону пошту та мобільні
телефони для реєстрації у системі Moodle.

 На електронну пошту адміністратор надсилає персональний
логін і пароль до особистого кабінету та інструкція по
використанню системи Moodle для слухачів підготовчих курсів
(http://moodle.idp.iiot.nau.edu.ua/).

 Після отримання коду доступу до системи Moodle слухачам
необхідно перевірити доступ до особистого електронного
кабінету, у разі виникнення проблем під час входу в
систему - повідомити на пошту адміністратору.

http://moodle.idp.iiot.nau.edu.ua/


Пропозиції 

для слухачів підготовчого відділення НАУ
 Інструкція по використанню платформи Moodle за посиланням:

http://izdn.iiot.nau.edu.ua/
 Адміністратори:

завідувач лабораторії ЕЗДН -
Кучерова Людмила Миколаївна, nniiot3@nau.edu.ua
завідувач кафедри базових і спеціальних дисциплін -
Бруяка Ольга Олегівна, 0953515361, olgabryiaka28@gmail.com

 Лабораторія електронних засобів дистанційного навчання:
корп. 8а, кім. 307, (044)406-70-30, labizdn@nau.edu.ua

 Дирекція: м. Київ, проспект Любомира Гузара, 1, корп. 8а, каб. 610,
(044)406-74-04, 406-73-11, idp@nau.edu.ua

https://www.facebook.com/iiot.nau/
 Детальна інформація: (095)-351-53-61
 Сайт НН інституту інноваційних освітніх технологій: 

http://iiot.nau.edu.ua/
https://www.facebook.com/iiot.nau/

http://izdn.iiot.nau.edu.ua/
mailto:nniiot3@nau.edu.ua
mailto:labizdn@nau.edu.ua
mailto:idp@nau.edu.ua
https://www.facebook.com/iiot.nau/
http://iiot.nau.edu.ua/
https://www.facebook.com/iiot.nau/


Пропозиції 

для слухачів підготовчого відділення НАУ

 Викладачі кафедри базових і спеціальних дисциплін НН
інституту інноваційних освітніх технологій НАУ розпочили
онлайн заняття з підготовки до ЗНО для слухачів відповідно
до програми підготовчих курсів на платформі ZOOM.

 Для підключення до онлайн занять необхідно перейти за
посиланнями на хмарну платформу ZOOM, що зазначено у
новинах сайту: http://iiot.nau.edu.ua або в рубриці
“Абітурієнту” (підготовка до ЗНО – розклад) за посиланням:
http://iiot.nau.edu.ua/index.php/nauka/pidhotovka-do-
zno/rozklad. Попередньої реєстрації не потрібно.

 Повторно прослухати заняття у запису можна на платформі
Moodle: http://moodle.idp.iiot.nau.edu.ua/ (вхід за
персональним логіном і паролем).

http://moodle.idp.iiot.nau.edu.ua/


Памятайте, що

 Поширення короновірусної інфекції в Україні
утримує мільйони людей в самоізоляції, впливає
на багато сторін їхнього життя.

 На цьому фоні можуть виникати психологічні
труднощі (негативний настрій, уникнення,
збудження, депресія, панічна атака), а також
перитравматичний дистрес та посттравматичний
стресовий розлад



Поради  батькам для встановлення 

ефективної взаємодії з дітьми

 Зберігайте спокій.

 Вислуховуйте дитину.

 Говоріть спокійно.

 Будьте терплячі.

 Дитина на першому місці,  а її навчання – на 
другому.

 Візьміть відповідальність за навчання дитини на 
себе. Скажіть дитині, що ВИ особисто візьметесь за 
пошук виходу  з ситуації, що склалася, і зробити 
все, що від Вас залежить, щоб їй допомогти.





Список рекомендованих джерел

 Рекомендації   для громадян України щодо 
коронавірусу 2019-nCoV: 
https://moz.gov.ua/article/news/rekomendacii-dlja-
gromadjan-schodo-koronavirusu-2019-ncov

 Сайт МОЗ  України: https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-
ncov

 Офіційний портал Києва: https://kyivcity.gov.ua/

 Сайт МОН України: https://mon.gov.ua/ua

 Сайт ННІІОН: http://iiot.nau.edu.ua/
https://www.facebook.com/iiot.nau/

 Дистанційна освіта для слухачів підготовчих курсів:
http://moodle.idp.iiot.nau.edu.ua/mod/page/view.php?id=
160

https://moz.gov.ua/article/news/rekomendacii-dlja-gromadjan-schodo-koronavirusu-2019-ncov
https://moz.gov.ua/article/news/rekomendacii-dlja-gromadjan-schodo-koronavirusu-2019-ncov
https://mon.gov.ua/ua
http://iiot.nau.edu.ua/
https://www.facebook.com/iiot.nau/
http://moodle.idp.iiot.nau.edu.ua/mod/page/view.php?id=160


Рекомендовано Навчально-науковим інститутом 

інноваційних освітніх технологій НАУ

 Укладачі: 
Муранова Н.П. – доктор педагогічних наук, професор, 
директор НН інституту інноваційних освітніх 
технологій НАУ

 Волярська О.С. – доктор педагогічних наук, професор 
кафедри базових і спеціальних дисциплін НН 
інституту інноваційних освітніх технологій НАУ, 
практичний психолог

 Порадник призначений для батьків і слухачів  
підготовчого відділення НАУ з подальшим 
використанням  при спілкуванні з дітьми, яким  в 
умовах загрозливої епідеміологічної ситуації потрібно 
скласти ЗНО-2020.



Будьте здорові!

Бережіть себе, рідних і близьких!

36,6 усім нам!

#будьмо_вдома

Бажаємо успіху!


