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РЕЦЕНЗІЯ  

на практичний порадник   

«Організація дистанційного навчання  

в закладах освіти м. Житомира» 

 науково - методичного центру  департаменту освіти  

Житомирської міської ради 

Впровадження дистанційного навчання - вимога сьогодення і 

визнано  одним з пріоритетних напрямів програми модернізації 

загальноосвітньої школи. Така форма навчання потребує свідомого і 

мотивованого підходу до отримання освіти та особливої 

самоорганізованості та вміння розрахувати свій час від учасників осітнього 

процесу. 

У роботі розглядається дистанційне навчання як сучасна освітня 

технологія, висвітлюються  загальні принципи впорядкування 

дистанційної освіти. Обґрунтовуються організаційно-педагогічні умови 

застосування системи дистанційного навчання у освітньому процесі. 

Порадник містить: довідкову інформацію про інструменти та 

платформи, на яких можна вчити дистанційно; огляд основних принципів 

дистанційного навчання, поширених вебресурсів, таких як Moodlе,  Google 

Classroom, Zoom тощо; опис інструментів для організації дистанційного 

навчання – використання відеоресурсів, онлайн-дошок, тестів та 

інструментів оцінювання; поради щодо того, як сформувати розклад і 

графік роботи вчителя та зворотній зв’язок з учнями; рекомендації щодо 

організації навчання дітей з особливими освітніми потребам;  інформацію 

про особливості оцінювання та контролю під час карантину інше. 

Перелік методичних рекомендацій допоможе використовувати 

дистанційні технології в інших формах навчання та реалізовувати змішане 

навчання, обираючи зручні цифрові інструменти, форми й методи, 

електронні освітні ресурси для надання та отримання якісної освіти. 

Практичний порадник розроблено  колективом науково - 

методичного центру з метою допомоги  у визначенні основних шляхів 

вирішення окреслених нагальних проблем на рівні керівника, вчителя, 

учнів та батьків.  

 

Доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри інженерії програмного 

 забезпечення Державного університету  

"Житомирська політехніка"                                                 Т.А. Вакалюк  
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Короткий глосарій термінів 

 

Абонент – пристрій, юридична особа, фізична особа, що має право на взаємодію з 

інформаційним об’єктом, що надає послуги: системою, мережею, комплексом. 

Аватарка – малюнок користувача чи головна картинка групи. Персонаж. Втілення 

користувача у віртуальному світі. Відображає риси характеру користувача або групи, 

формує перше враження про користувача, групу. 

Автозаповнювання – гнучкий і зручний інструмент автоматичного введення числових 

і текстових даних, що змінюються в межах заданого інтервалу. 

Асинхронний режим  — взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання, під час 

якої учасники взаємодіють між собою із затримкою у часі, застосовуючи при цьому 

інтерактивні освітні платформи, електронну пошту, форуми, соціальні мережі тощо.  

Автоматизація управління (Computer Aided Controlling) – комплекс технічних, 

організаційних, економічних дій і заходів, реалізація яких забезпечує зниження або 

виключення особистої участі людини у здійсненні процесу управління. За змістом – це 

впровадження нової технології оброблення інформації з застосуванням сучасних 

засобів обчислювальної техніки, створенням автоматизованої системи управління. 

Автоматизована інформаційна технологія – цілісна технологічна система, що 

забезпечує цілеспрямоване створення, передавання, збереження і відображення 

інформаційного продукту з найменшими витратами і відповідно до закономірностей 

того соціального середовища, де ця технологія впроваджена. 

Автоматизований контроль знань – контроль знань учнів за допомогою приладу, 

відповідно програмного забезпечення тестування і комп’ютера. 

Авторизація – ідентифікація, аутентифікація користувача – процес, під час якого 

програма може розпізнавати зареєстрованого користувача, процедура перевірки на 

відповідність поєднання ідентифікаційного імені та пароля, введених користувачем в 

інтерактивну форму. Пропуск на територію сайту, через ім’я (логін) і пароль, подібно 

до пред’явлення паспорта або пропуску. Надання права доступу і перевірка 

повноважень користувача на виконання будь-яких дій на сайті. 

Авторські освітні технології – розроблені педагогами-практиками технології, в яких у 

різних варіантах поєднано адекватні змісту і цілям різнорівневого і різнопрофільного 

навчання структурно-логічні, інтеграційні, ігрові, комп’ютерні, діалогові, тренінгові 

технології. 

 Автофоловінг – взаємне приєднання користувачів. За великого обсягу фоловінгу 

відсортувати важливі новини від основної маси можна за допомогою програми Twitter 

Lists. 

Авторські засоби мультимедіа – це прикладне програмне забезпечення (додатки), яке має 

заздалегідь підготовлені елементи для розроблення інтерактивних мультимедійних програм. 

Адміністративна система – система, що забезпечує управління сайтом, порталом, 

інформаційним комплексом, або їх частиною. Здійснює також  контроль доступу і 

захист об’єкту від несанкціонованого вторгнення.  

Адміністративна система підтримки прийняття рішень – розробляється для 

безпосереднього використання керівниками верхнього ешелону управління. Повинна 

надавати вільний доступ до поточної інформації щодо статусу організації й 

враховувати основні чинники успіху керівника.  
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Адміністратор групи в соціальній мережі (адмін) – засновник групи, який несе 

відповідальність перед адміністрацією сайту за його зміст. Може змінювати опис групи 

і головну картинку – аватарку, може видаляти групу. Видалення аккаунта адміна тягне 

за собою видалення і всіх груп, які ним створені. Може призначати і звільняти 

модераторів групи. Має всі права і функції модераторів. 

Адреса (URL) – скорочення від англ. Universal Resource Locator (універсальний 

покажчик ресурсу) – адреса сторінки в Інтернеті. Вона складається з доменного імені, 

шляху до сторінки на сайті та імені файлу сторінки. Доменне ім’я сайту – це адреса 

його першої сторінки, і коли говорять "адресу сайту" зазвичай мають на увазі його 

доменне ім’я. 

Аккаунт – реєстраційний запис, що містить відомості, які користувач повідомляє про 

себе у соціальній мережі. Містить відомості, які необхідні для підключення до системи 

– ім’я користувача (логін) і пароль, ім’я та прізвище користувача. Може містити 

додаткові анкетні дані користувача: фотографію, по батькові, псевдонім, стать, 

соціальний статус та інше. 

Асинхронне навчання1 – це навчання, в якому контакт між викладачем і учнями 

здійснюється із затримкою в часі. Прикладами є електронна пошта, дискусійний 

онлайн-форум, блоги, подкасти тощо.  

Асинхронне навчання2 – МООС ідеальний приклад асинхронного онлайн-навчання, 

коли всю відповідальність за проходження курсу бере на себе користувач, а викладач у 

більшості випадків залишається за кадром. Ще приклади асинхронного навчання – 

подкасти. Курси в онлайн-університеті iTunes U – типовий і популярний приклад 

асинхронних освітніх сервісів. 

 Асинхронні консультації – консультації студентів, що проводяться професорсько-

викладацьким складом за допомогою телекомунікаційних каналів зв’язку в 

асинхронному (off-line, відкладеному за часом) режимі. 

Бан (від англійського ban – забороняти) – жаргонний вислів. 1) спосіб покарання 

адміністрацією сайту за некоректну поведінку користувача або використання 

спамерських прийомів, який полягає у видаленні облікового запису з бази, відновлення 

якого не гарантовано і, як правило, вимагає особистого листування з адміністрацією і в 

будь-якому випадку займає тривалий час; 2) видалення учасника з групи за некоректну 

поведінку через занесення його до чорного списку. Учасник групи, якого занесено до 

чорного списку, не має можливості потрапити до групи. Після виведення з чорного 

списку, учасник у групі автоматично не відновлюється. 

Блог1 (Веб log, blog) – це Веб-сайт журнального типу, який дозволяє обмеженому колу 

користувачів (найчастіше це одна особа) розміщувати там свої дописи і надає читачам 

можливість коментувати кожен допис. 

 Блог2 – веб-сайт, на який регулярно додаються записи, що містять текст, зображення 

або мультимедіа. Для блогів характерна можливість публікації відгуків, що робить їх 

середовищем мережевого спілкування. 

Браузер (browser) – програма для комп’ютера або іншого електронного пристрою 

(смартфона, мобільного телефона), під’єднаного до Інтернету, яка дає можливість 

шукати та переглядати інформацію на веб-сторінці.  

Браузер – програма для навігації та перегляду сайтів, що дозволяє  переглядати 

сторінки, розміщені в Інтернеті та завантажувати необхідні файли. Популярні браузери: 

Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera. Дозволяє переглядати 

документи в певних форматах (html, xml та ін.)  
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Буфер – сегмент пам’ яті для тимчасового збереження даних. 

ВВS - (Bulletin board system) – електронна дошка оголошень, асинхронний засіб 

навчання. Комплекс апаратних і програмних засобів, які забезпечують обмін 

інформацією з використанням комп’ютерних  телекомунікацій. Користувачі мають 

можливість залишати на ній повідомлення і файли. На відміну від Usenet, усі файли 

зберігаються в одному комп’ютері, яким керує один або кілька операторів. 

Веб 2.01 (англ. Web 2.0) – поняття, яким користуються для позначення низки 

технологій та послуг Інтернету, точніше його частини – всесвітньої павутини, відомої 

також як Веб (англ. WWWeb). Окрім цього, цим поняттям описують зміну сприйняття 

Інтернету користувачами. 

Вебінар – семінар, який проводиться через Інтернет в режимі реального часу. Під час 

вебінару зв’язок між учасниками підтримується через Інтернет за допомогою 

завантаженого додатка, встановленого на комп’ютері, або через веб-додаток. В 

останньому випадку, щоб приєднатися до конференції, потрібно ввести URL у вікні 

браузера. 

 Веб-КЕТ – мультисерверна система комп’ютерного тестування підключення до якої 

здійснюється через Інтернет, написана на мові "Реrl". Тести генеруються самою 

системою, після виконання завдань вони перевіряються і надається результат. 

Веб-сайт (від англ. website: web – «павутина», «мережа» та site – «місце», букв. «місце 

в мережі») – об’єднана під однією адресою (доменним ім’ям або IP-адресою) 

сукупність сторінок, на яких розміщуються документи і матеріали приватної особи або 

організації. Веб-сайти в сукупності складають Всесвітню павутину (WWW). Коли 

говорять «своя сторінка в Інтернет», то мається на увазі цілий веб-сайт або особиста 

сторінка в складі чужого сайту.  

Веб-сервер – це сервер, що приймає HTTP-запити від клієнтів (зазвичай веб-бровзерів), 

і який видає їм HTTP-відповіді (зазвичай разом з HTML-  сторінкою, зображенням, 

файлом, медіа-потоком або іншими даними). Вебсервер – це основа Всесвітньої 

павутини. Веб-сервером називають як програмне забезпечення, що виконує функції 

веб-сервера, так і безпосередньо комп’ютер, на якому це програмне забезпечення 

працює. 

Веб-сторінка1 – складова частина веб-сайту. Може містити текст, зображення, 

гіпертекстові посилання на інші сторінки або на інші сервери. 

Відвідування сайту – серія запитів до сервера, які зроблено одним користувачем за 

заданий проміжок часу, протягом якого користувач звертається до сторінок сайту і 

кожен його запит відображається в логах сервера. Сесія вважається завершеною, якщо 

протягом певного відрізку часу від користувача не поступило жодного нового запиту 

до сервера. 

Віддалений доступ (telnet) – сервіс в Інтернеті, спосіб керування комп’ютером у 

мережі іншим комп’ ютером, якому дозволено це робити, де б він не знаходився. 

Відділ дистанційної освіти (Distance education Unit)  — спеціальний відділ 

стаціонарного навчального закладу, що займається наданням послуг з дистанційної 

освіти. Відеоконференція (Desktop Videoconferencing) — зустріч, методичне 

засідання або розмова партнерів, які перебувають у різних місцях та використовують 

відеотехнології як основний канал зв’язку. При цьому надається двосторонній звук та 

одноабо двостороннє відео.  

Віртуальний клас  — це співтовариство двох або більшої кількості людей (учнів 

і вчителів/тьюторів), віртуально присутніх у віртуальному класі, які відповідно до 
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обраних навчальних цілей здійснюють навчальну діяльність (зокрема навчальні 

комунікації) у середовищі системи віртуального навчання.  

Відеохостинг – ресурс, що дозволяє завантажувати і переглядати відеоролики. Сервіс 

не надає свою відеопродукцію, його наповнюють відеофайлами користувачі.  

Віджет – елемент керування, інформаційний блок, графічний елемент інтерфейсу 

сайту, який бере дані ззовні. Зазвичай один віджет виконує одну певну дію, тобто 

кожен віджет має своє стандартне призначення. Швидко передає інформацію без 

переходу на сайт-постачальник. Міні-програма, яка надає користувачеві додаткові 

зручності для роботи з основним сайтом, інтерфейсом і полегшує функції користувача. 

 Відкрита група – група соціальної мережі, до якої без будь-яких попередніх умов і в 

будь-який час, може приєднатися будь-який користувач соціальної мережі й прийняти 

участь у форумі та інших подіях життя групи. 

Відкрита дистанційна освіта – це нова модель освіти дорослих, у тому числі 

управлінської ланки, яка втілила в собі провідні вітчизняні і зарубіжні розробки в галузі 

конкретних наук, а також наук про поведінку, методології, розвитку особистості тощо. 

Ця модель принципово відрізняється від моделі традиційної професійної підготовки (в 

усіх її формах - очній, заочній, вечірній) за метою, змістом освіти, характером 

діяльності викладачів і студентів, а також результатами. 

Віртуальна аудиторія – безліч віддалених один від одного робочих місць, об’єднаних 

каналами передачі даних і використовуваних в рамках технології дистанційного 

навчання учнями для виконання однакових в змістовному відношенні навчальних 

процедур при можливості інтерактивної взаємодії один з іншим і викладачем. 

Гіперзв’язок – елемент (текстовий, графічний тощо), вибір якого дозволить перейти до 

іншого об’єкта (файла, фрагмента файла, веб-сторінки, деяких сервісів Інтернету тощо). 

Гіперпосилання – зв’язок між окремими компонентами інформації. Застосовується для 

посилань, зроблених усередині одного об’єкта на інший об’єкт. Гіперпосилання, як 

правило, робиться з об’єкта розміщеного на HTMLсторінці, на інший об’єкт, що може 

знаходитися на довільному FTP або WWWсервері. 

ГОНАР – Асоціація Глобального навчання на відстані, створена замість МАДО- 

Міжнародної асоціації дистанційної освіти. 

Графічний редактор Paint – це програма призначена для створення, редагування і 

перегляду графічних зображень. 

Джіпег, Jpg (Joint Photographic Expert Group) – популярний в Інтернет графічний 

формат. Для зберігання зображення формат JEPG використовує алгоритм сильного 

стиснення з втратою інформації, завдяки чому дозволяє досягати величезних рівнів 

стиснення. Застосовується в основному для зберігання високоякісних фотографій. 

Формат не дозволяє використовувати анімацію і прозорість. Зазвичай формат JPEG 

застосовується для зберігання високоякісних фотографій. Дозволяє використовувати до 

16 мільйонів відтінків 

Дистанційне навчання  — організація освітнього процесу (за дистанційною формою 

здобуття освіти або шляхом використання технологій дистанційного навчання в різних 

формах здобуття освіти) в  умовах віддаленості один від одного його учасників та їх 

опосередкованої взаємодії в освітньому середовищі, яке функціонує на базі сучасних 

освітніх, інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій.  

Дистанційна технологія навчання (освітнього процесу) -  сукупність методів 

і   засобів навчання адміністрування учбових процедур, що забезпечують проведення 



9 
 

учбового процесу на відстані на основі використання сучасних інформаційних і 

телекомунікаційних технологій. 

Дистанційна комунікація – застосування телекомунікаційних технологій для 

реалізації таких адміністративних функцій, як організація ділових зустрічей, 

дискусійних груп njoj, в умовах, коли учасники перебувають у різних місцях. 

Дистанційний курс-запланована викладачем діяльність по засвоєнню структурованої 

інформації, розміщеною на різних носіях, для формування замовленої компетентності 

Документи Google – онлайн-сервіс для роботи з документами, таблицями та 

презентаціями (пакети сумісні з Word, Excell, PowerPoint). 

Інформаційне освітнє середовище  — сукупність умов навчання, виховання та 

розвитку учнів, що забезпечуються за допомогою сучасних освітніх, інформаційно-

комунікаційних (цифрових) технологій.  

Електронні освітні ресурси з  навчальних предметів (інтегрованих курсів)  — 

засоби навчання на цифрових носіях будь-якого типу або розміщені в інформаційно-

телекомунікаційних системах, які відтворюються за допомогою електронних технічних 

засобів і можуть застосовуватися в освітньому процесі при вивченні окремих 

навчальних предметів (інтегрованих курсів). 

Електронна бібліотека – розподілена інформаційна система, що дозволяє надійно 

зберігати і ефективно використовувати різнорідні колекції електронних документів 

(текст, графіка, аудіо, відео тощо) через глобальні мережі передачі даних у зручному 

для кінцевого користувача вигляді.  

Електронна бібліотека – електронні навчальні ресурси, які зберігаються на сервері 

базової структури дистанційного навчального закладу. 

Електронна пошта (E-mail) – найбільш поширене використання мереж. Це послуга, яка 

дозволяє комп’ютерним користувачам надсилати електронні повідомлення один одному. 

Електронний (комп’ютеризований) підручник (посібник) - відрізняється від 

традиційного тим, що в його змісті закладена специфічна система управління процесом 

навчання, яка включає засоби нелінійного структуроутворення та оптимізації 

навчального матеріалу, діагностики і корекції знань, розгалужену мережу зворотного 

зв’язку. Переваги електронних видань над паперовими: великий обсяг текстової 

інформації (див. гіпертекст); можливість сканування та копіювання тексту; кращий 

сервіс: дизайн, музичний супровід, відеокліпи; наявність у тексті довідково-

інформаційної пошукової системи; компактність видання тощо. 

Заклад дистанційної освіти – коледж, університет, або школа, створена для надання 

послуг дистанційної освіти. 

Засоби навчання для системи дистанційного навчання – навчальнометодичні 

посібники, навчальні матеріали в електронному гіпертекстовому і лінійному видах, 

відео- та аудіоматеріали, комп’ютерні навчальні системи в звичайному і 

мультимедійному варіантах тощо. 

Збірка хитрощів – збірник, в якому містяться всі програми для сайту: для скачування 

музики, відео, картинок та графіті, для підняття рейтингу та автоматичного малювання 

графіті і закачування відео, музики з сайту. 

Змішане навчання– це навчання, в межах якого здобувач освіти одержує знання, очно 

і самостійно онлайн, воно передбачає створення комфортного освітнього 

інформаційного середовища, системи комунікацій, що доставляють необхідну 

інформацію. 
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Інформаційно-комунікаційні (цифрові) технології дистанційного навчання  — 

технології створення, накопичення, зберігання та доступу до електронних освітніх 

ресурсів з  навчальних предметів (інтегрованих курсів), а також забезпечення 

організації та супроводу освітнього процесу за допомогою спеціалізованого 

програмного забезпечення та засобів інформаційно-комунікаційного зв’язку, у тому 

числі Інтернет.  

Інформаційно-телекомунікаційна система дистанційного навчання (електронна 

освітня платформа)  програмно-технічний комплекс, що об’єднує систему електронних 

освітніх ресурсів, програмне забезпечення для створення, накопичення та доступу до 

таких ресурсів, а також для організації освітнього процесу в умовах дистанційного 

навчання (у тому числі ефективної взаємодії учасників освітнього процесу та контролю 

за навчанням).  

Інструментальні засоби дистанційної освіти – програмне та інформаційне 

забезпечення, що використовується для представлення навчальних матеріалів в 

інформаційно-освітньому середовищі дистанційної  освіти. 

Ідентификатор – унікальне поєднання імені та пароля користувача для забезпечення 

процесу його ідентифікації для входу до інформаційної системи або Інтернету. 

Інтерактивний мультимедіа курс – навчальний матеріал, поданий у  вигляді 

гіпертекстової структури з мультимедіа додатками, забезпечений системою навігації по 

курсу і управління різними його компонентами. 

Інтернет-ресурси – інструментальні засоби, програмні системи й сервіси, шлюзи й веб-

сайти, якими розпоряджається й керує організація (підприємство) й/або які доступні 

йому через мережу. 

Інформаційні технології і засоби інформатики в системі дистанційного навчання – 

текстові і графічні редактори; електронні таблиці; засоби управління базами даних; 

гіпертексти; експертні системи; мультимедіатехнології; геоінформаційні (ГІС-

технології; інтерактивні Web-технології); системи комп’ютерного 

відеоконференцзв’язку тощо. 

Календар Google – он-лайн календар. 

КаляМаля – соціальний сервіс, який надає можливість зберігати дитячі художні 

роботи. Малюнки можуть бути, як намальованими на папері та відсканованими, так і 

виконаними на комп’ютері в довільному графічному редакторі. Для організації роботи 

необхідно заповнити просту форму реєстрації з мінімальною кількістю полів. Після 

реєстрації стає активним «Особисте меню», в якому доступні для редагування профайл 

користувача та відправка/отримання повідомлень в середовищі сервісу. 

Кейс-технологія – навчальна технологія у відкритій та дистанційній освіті, при якій 

навчально-методичні матеріали чітко структуровані, комплектуються в спеціальній 

набір ("кейс"), а потім надаються студенту для самостійного вивчення з періодичними 

консультаціями у викладачівконсультантів (координаторів, тьюторів) у створених для 

цього центрах дистанційного навчання (ЦДН). 

Когнітивні технології – інформаційні технології, спеціально орієнтовані на розвиток 

інтелектуальних здібностей людини. Характерним прикладом такої технології є 

комп’ютерна графіка, що дозволяє в просторовій формі представляти на екрані 

комп’ютера не тільки різні геометричні фігури, а й різні математичні формули. Такі 

уявлення розвивають просторову уяву людини та її асоціативне мислення. 
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Онлайн  — стан суб’єкта чи об’єкта, який в  даний момент має доступ до (чи 

доступний через) Інтернет в режимі реального часу. Переклад українською: «на лінії», 

«на зв’язку», «у мережі», «наживо», «вмережно».  

Комп’ютерні відео конференції – відеоконференції із застосуванням персонального 

комп’ютера, що має швидке Інтернет-з’єднання, мікрофон, і цифрову відеокамеру. 

Залежно від застосовуваного програмного та апаратного забезпечення, відео та аудіо 

може бути двоканальним або багатоканальним. Найбільше застосовується для окремих 

людей і невеликих груп. У цей час технологія недоступна в багатьох регіонах через 

високі вимоги до швидкості з’єднання й необхідності наявності спеціального 

устаткування. 

Комплеї – навчальні комп’ютерні програми, ділові ігри. 

Консорціум дистанційної освіти – дві або більше організації або відділи дистанційної 

освіти, що спільно розробляють курси і/або викладають їх. 

Контент1 – будь-яке інформаційно важливе наповнення інформаційної системи 

(зокрема веб-вузла) – тексти, графіка, мультимедіа, частина повідомлення, які не 

обробляються і не змінюються в процесі передачі, змістовна частина даних документу 

(на противагу атрибутам). Може містити текст, зображення, відео, звук, сценарії, 

програми або будь-який інший матеріал аналогічно вмісту твердого носія. 

Контент2 – інформаційне наповнення, яке залежить від спрямованості освітнього 

курсу.  

Контент3 – інформація на сайті, зв’язаний і осмислений текст. Інформаційне 

наповнення, змістовне наповнення сайту. Інформація з потрібної галузі знань або 

людської діяльності, оформлена в доступній для Інтернетпублікації формі. Контент – 

це тексти, зображення, посилання, аудіо та відео ролики, питання-відповіді, новини. 

Простий набір слів контентом не є. Істотними параметрами контенту є його обсяг, 

актуальність і релевантність.  

Контент4 – будь-яке інформаційно значиме наповнення сервера, інформаційного 

комплексу – тексти, графіка, мультимедіа. Організовується у вигляді сторінок засобами 

гіпертекстової розмітки. Істотними параметрами контента є його обсяг, актуальність і 

релевантність.. 

Курс дистанційного навчання – будь-який курс, представлений на відстані.  

Курси дистанційної освіти – структуровані навчальні програми для учнів, що 

перебувають у місці, відмінному від місцезнаходження викладача, які припускають 

формулювання цілей вивчення, участь одного або більше викладачів, наявність засобів 

комунікації та опис досліджуваного предмету. 

Лабораторний комп’ютерний тренінг – лабораторні роботи, що проводяться у 

віртуальному комп’ютерному середовищі. 

Логін (англ. Login, Login name) – алфавітно-цифровий набір символів, що ідентифікує 

користувача комп’ютерної мережі і разом із паролем використовується операційною 

системою для надання йому дозволу на з’єднання з комп’ютерною системою та 

визначення його прав доступу до ресурсів мережі. Логін має бути унікальним в межах 

даної системи. 

Мережа – група комп’ютерів і інших пристроїв, з’єднаних таким чином, що вони 

можуть передавати один одному дані. 

Модель «Self-Blend» – заочно-дистанційна модель, що підтримує граничну гнучкість 

навчання. Модель націлена на індивідуальну спеціалізацію навчання. Вона є 

традиційною для вищих навчальних закладів Америки. Студенти самостійно 
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вибирають додаткові до основної освіти курси. При цьому постачальниками освітнього 

контенту можуть виступати різні освітні установи. Дана модель перспективна при 

організації спеціалізації в магістратурі, особливо при постановці навчального процесу в 

умовах кадрового дефіциту. 

Мультимедіа – взаємодія візуальних і аудіо ефектів під керуванням інтерактивного 

програмного забезпечення. Зазвичай означає поєднання тексту, звуку і графіки, а 

останнім часом все частіше - анімації і відео. Характерна, якщо не визначальна, 

особливість мультимедійних веб-вузлів і компакт-дисків - гіперпосилання. 

Мультимедіатехнології – одночасне використання різних засобів надання інформації: 

тривимірна комп’ютерна графіка; звуковий та відеоряд; динаміка зображень: 

інтерфейси віртуальної реальності, які дають змогу досягати в навчальних програмах 

граничної наочності. 

Мультимедійна технологія – це технологія, яка дозволяє за допомогою комп’ютера 

інтегрувати, обробляти і водночас відтворювати різноманітні типи сигналів, різні 

середовища, засоби і способи обміну даними, відомостями. 

Навчальні курси – в системі дистанційного навчання бувають кредитні, які офіційно 

затверджені в акредитованому навчальному закладі і зараховуються студенту в рамках 

навчальної програми, та некредитні – призначені для одержання додаткової або 

післядипломної освіти (наприклад, підвищення кваліфікації) і які не надають права на 

одержання певного освітньо-кваліфікаційного рівня. 

Навчально-методичне забезпечення дистанційної освіти – база навчальних 

матеріалів, система управління цією базою, методики дистанційної освіти, тести, 

рекомендації з технології дистанційного навчання з урахуванням дидактичних і 

психологічних аспектів. 

Нормативно-правове забезпечення дистанційного навчання – нормативно-правові 

документи Міністерства освіти (ліцензійні, атестаційні та акредитаційні норми і 

правила, законодавчі акти, стандарти, накази, розпорядження та ін.), а також внутрішні 

нормативні документи організацій, що здійснюють дистанційне навчання, які 

регламентують підготовку і проведення навчального процесу на основі дистанційних 

технологій навчання. 

Онлайн школа – офіційно зареєстрована організація (громадська, приватна, державна, 

чартерна тощо), яка пропонує повне навчання, що здійснюється переважно через 

Інтернет. 

Організаційне забезпечення дистанційного навчання – форми організації 

навчального процесу з використанням технології дистанційної освіти, а також 

рекомендації щодо їх використання. 

Платні сервіси – сервіси, для можливості використання яких, необхідно надіслати 

платне СМС-повідомлення. Наприклад: 1) місце для додаткових фотографій; 2) послуга 

«Невидимка»; 3) видалення низьких оцінок фотографій; 4) можливість використання 

широкого асортименту смайликів, в тому числі рухомих; 5) очищення сторінки від 

непроханих гостей, з видаленням їх з списку переглядів; 6) можливість закривати 

сторінку від перегляду всіма користувачами, крім друзів; 7) первісна реєстрація: для 

відправлення повідомлень, завантаження та оцінювання фотографій, можливості 

залишати коментарі у форумах і відвідувати сторінки інших користувачів.  

Платформа – основа, на якій будується і працює комп’ютер. Залежно від контексту 

термін може відноситися до апаратури, зокрема до типу процесора, або до комбінації 

апаратури та операційної системи. 
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Платформа як послуга (PaaS, англ. Platform - as - a - Service) – модель, коли споживачеві 

надається можливість використання хмарної інфраструктури для розміщення базового 

програмного забезпечення для наступного розміщення на ньому нових або існуючих додатків 

(власних, розроблених на замовлення або придбаних тиражованих додатків). 

Принципи побудови системи дистанційного навчання – в навчальному закладі 

головні: децентралізації, комплексності системи освіти (безперервна освіта); 

інформаційної підтримки освітнього процесу; доступності дистанційної освіти; 

модульності навчально-методичного забезпечення; єдиної методологічної основи; 

контролю знань. 

Провайдер дистанційної освіти – це навчальний заклад, який пропонує пройти 

навчання і одержати освіту засобами системи дистанційного навчання.  

Регламент сайту – регулює відносини між власником сайту в особі адміністрації сайту 

і його користувачами, що виникають у зв’язку з використанням сайту. Положення 

регламенту встановлюються, змінюються і скасовуються власником сайту в 

односторонньому порядку. 

Сайт дистанційного навчального закладу – містить нижче вказані основні розділи: 

інформаційний; навчальних програм і курсів; реєстрації; бібліотека; технічного сервісу. 

Синхронне навчання – різновид онлайн-навчання, в якому взаємодія 175 між 

слухачами та викладачами відбувається в режимі реального часу. Вебінари, спільна 

робота над документами, відеоконференції – приклади синхронного навчання. 

Синхронний режим  — взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання, під час якої 

учасники одночасно перебувають в електронному освітньому середовищі або 

спілкуються за допомогою засобів аудіо-, відеоконференції. Система управління 

дистанційним навчанням  — програмне забезпечення, призначене для організації 

освітнього процесу, ефективної взаємодії учасників освітнього процесу та контролю за 

навчанням через Інтернет (у тому числі електронного розкладу занять, електронних 

класних журналів/ щоденників).  

Система дистанційної освіти 1 – весь комплекс процесів, що мають своїм результатом 

дистанційну освіту, включаючи вивчення, навчання, комунікацію, проектування та 

менеджмент.  

Система дистанційної освіти 2 – це єдиний комплекс освітніх послуг, який включає: 

мережу Інтернет, веб-сервери та інші атрибути мереж; електронну бібліотеку 

навчальних курсів, забезпечену експертною системою, яка дає змогу автоматично 

формувати навчальні курси залежно від індивідуальних запитів студента; корпоративну 

систему управління навчальним процесом в усіх його виявах, включаючи фінансові 

оборотні кошти; а також обов’язковий атрибут – навчальний курс фундаментальної 

Інформатики як природничо-наукової дисципліни.  

Система дистанційної освіти 3 – освітня система, що забезпечує здобуття освіти за 

допомогою дистанційних технологій навчання. Включає в себе: кадровий склад 

адміністрації і технічних фахівців, професорсько-викладацький склад, навчальні 

матеріали та продукти, методики навчання і засоби доставки знань, які об’єднані 

організаційно, методично і технічно з метою проведення дистанційного навчання. 

Суб’єкти дистанційного навчання — особи, які навчаються (учень, вихованець, 

студент, слухач), та особи, які забезпечують навчальний процес за дистанційною 

формою навчання (педагогічні та науково-педагогічні працівники, методисти та ін.).  

Телеконференція (Teleconference) — конференція, при якій одночасно в кілька місць 

транслюється звук (за допомогою телефону або іншої апаратури). Супутникові 
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відеоконференції та відеоконференції, засновані на стислому відео, часто також 

називають «телеконференціями». 

 Технології дистанційного навчання  — комплекс освітніх технологій, включаючи 

психолого-педагогічні та інформаційно-комунікаційні, що надають можливість 

реалізувати процес дистанційного навчання у  навчальних закладах та наукових 

установах.  

Технічне забезпечення дистанційного навчання – використовується в інформаційно-

освітньому середовищі дистанційного навчання обчислювальний, телекомунікаційне, 

супутникове, телевізійне, периферійне, розмножувальне, офісне та інше обладнання, а 

також канали передачі даних.  

Технічне забезпечення системи дистанційного навчання – включає: комп’ютерний 

клас; лінгафонний кабінет: мультимедійну техніку; аудіовізуальну техніку; модемний 

зв’язок (електронну пошту, Інтернет): технічне оснащення аудиторій (проектор, 

пластикова дошка, інтерактивна дошка); видавничу техніку; організаційну та 

розмножувальну техніку тощо.  

Технології відкритого та дистанційного навчання – діляться на дві групи: 

неінтерактивні (надання навчально-методичних матеріалів у друкованому вигляді на 

аудіо- та візуальних носіях або СD-RОМ) та інтерактивні (комп’ютерні), наприклад, 

відеоконференції, мультимедіа, електронна пошта тощо. 

Тьютор  (tutor, учитель) — особа, що веде індивідуальні або групові заняття, 

наставник. 

Фіди (Atom) - протокол дозволяє обмінюватися контентом; на основі XML. Один із 

основних способів об’єднання контенту різних платформ публікацій, таких як блоги та 

веб-сайти, передаючи сгенерирований зміст по фідам передплатникам. (Зауважимо, що 

найбільш поширеним протоколом фідов є RSS - підручник RSS) 

Форми організації навчального процесу в системі ДН: самостійне навчання з 

використанням інформаційних навчальних засобів без викладацької підтримки; 

самостійне навчання з консультуванням у викладача за допомогою засобів зв’язку без 

прямого контакту; самостійне навчання з викладацькою підтримкою шляхом 

проведення занять та консультацій у ЦДН. 

Центр дистанційного навчання (центр ДО), Центр дистанційної освіти – окремий 

підрозділ, представництво або філія установи системи ДО, що здійснює 

адміністративну, навчально-методичну, інформаційну та технічну підтримку освітнього 

процесу. 

Центри дистанційної освіти – згідно з Концепцією розвитку дистанційної освіти в 

Україні поділяються на: регіональні та базові, які створюються на базі вищих 

навчальних закладів і локальні, які створюються на базі вищих, професійно-технічних 

або середніх навчальних закладів, які мають доступ до телекомунікаційних мереж, 

сучасну комп’ютерну базу та підготовлений кадровий склад 

Цифрове навчання – електронне або змішане навчання. 
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ВСТУП  

 

Закриття закладів дошкільної , загальної  середньої  та  вищої  освіти через 

стримування поширення пандемії  COVID-19 у  191 країні світу призвело до того, що 

1,57  млрд учнів і  студентів (90    світового контингенту) були змушені навчатися 

дистанційно. З одного боку, така ситуація була цілком виправданою, тому що давала 

змогу убезпечити людей від ризику захворіти на COVID-19. З іншого, карантин 

поставив нові виклики перед закладами освіти, а також органами управління освітою 

на місцевому і національному рівнях.  

Організація ефективного дистанційного або змішаного навчання, адаптація 

освітньої політики до вимог сьогодення, посилення фінансового забезпечення закладів 

освіти, модернізація їх матеріально-технічної бази — це не повний перелік тих 

труднощів, які мають долають управлінці та освітяни в    2020 – 2021 навчальному році. 

16 жовтня 2020 року набуло чинності Положення про дистанційну форму 

здобуття повної загальної середньої освіти. Воно розширює можливості для 

дистанційного навчання учнів – як за дистанційною формою здобуття освіти, так і при 

використанні технологій дистанційного навчання в інших  формах здобуття освіти. 

Нове Положення було затверджено наказом МОН від 8 вересня 2020 року 

№1115 і зареєстровано в Міністерстві юстиції 28 вересня 2020 року за №941/35224. 

Дистанційна форма здобуття освіти залишається виключно добровільною і 

потребує подання відповідної заяви про зарахування/переведення від батьків. Але 

відтепер для навчання за дистанційною формою учням не потрібно мати високий 

рівень навчання (10-12 балів) – таку можливість має будь-який учень для реалізації 

індивідуальної освітньої траєкторії. 

Технології дистанційного навчання в різних формах здобуття освіти (денній, 

вечірній, педагогічному патронажі тощо) можуть використовуватися для проведення 

оцінювання, консультацій, вивчення окремих тем з предмета.  

Також їх можна використовувати для надання додаткових психолого-

педагогічних і корекційно-розвиткових послуг для осіб з особливими освітніми 

потребами, якщо в населеному пункті, де проживає учень, відсутні відповідні фахівці, 

що надають такі послуги.  

Технології дистанційного навчання дозволяють продовжувати освітній процес 

під час карантину та інших надзвичайних обставин (без переведення учнів на 

дистанційну форму). 

У документі також врегульовано можливість організації змішаного навчання. 

Заклад освіти може визначити такий режим роботи, за якого учні почергово відвідують 

заклад освіти для очних занять, решту часу навчаючись дистанційно. 

Положення передбачає, що обов’язково мають враховуватися інтереси учнів під 

час дистанційного навчання: 

- організація освітнього процесу має забезпечувати регулярну та змістовну 

взаємодію вчителів з учнями; 

- під час дистанційного навчання мають створюватися умови для забезпечення 

повноцінної участі в освітньому процесі осіб з ООП з обов’язковим урахуванням 

індивідуальної програми розвитку; 

- заклад освіти забезпечує регулярне відстеження результатів навчання учнів, а 

також за потреби надання їм підтримки в освітньому процесі; 

- для учнів, які не можуть взяти участь у синхронному режимі взаємодії з поважних 

причин, заклад забезпечує використання інших засобів комунікації, доступних для 

учнів – телефонного, поштового зв'язку тощо; 

- організація освітнього процесу обов’язково здійснюється з дотриманням вимог 

щодо захисту персональних даних, а також санітарних правил і норм щодо 

формування розкладу навчальних занять, вправ для очей та постави, безперервної 

https://mon.gov.ua/ua/npa/deyaki-pitannya-organizaciyi-distancijnogo-navchannya-zareyestrovano-v-ministerstvi-yusticiyi-ukrayini-94735224-vid-28-veresnya-2020-roku
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тривалості навчальної діяльності з технічними засобами навчання, часу для 

виконання домашніх завдань тощо.  

З метою забезпечення прав педпрацівників у Положенні вказано, що організація 

дистанційного навчання має здійснюватися у межах їх робочого часу.                                                

У межах своєї автономії заклад освіти самостійно визначатиме механізм 

моніторингу і контролю якості дистанційного навчання в закладі освіти. Спосіб, у 

який керівник закладу здійснюватиме контроль за виконанням освітніх програм 

учнями та педпрацівниками, схвалюватиме педрада. 

 

Практичний порадник  розроблено з метою допомоги  у визначенні основних 

шляхів вирішення окреслених нагальних проблем на рівні керівника, вчителя, учнів та 

батьків.  
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Алгоритм 

дій керівника закладу освіти 

в умовах карантину 
 

Використовувати  у своїй роботі документи, які  видані органами державної 

влади, що визначають особливості організації освітнього процесу в умовах 

карантинних обмежень:  

Постанова КМ України від 20 травня 2020 р. №392 «Про встановлення 

карантину з метою запобігання  поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID -19, спричиненої короновірусом   SARA-CoV-2». 

Постанова КМ України від 22 липня  2020 р. №641 «Про встановлення 

карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із 

значним  поширенням гострої респіраторної хвороби COVID -19, спричиненої 

короновірусом   SARA-CoV-2». 

Постанова головного державного санітарного лікаря України від 22.08.2020 р. 

№50 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти  на період 

карантину  у зв’язку  з поширенням  короно вірусної хвороби (COVID -19). 

Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти 

затверджене наказом МОН від 8 вересня 2020 року №1115 і зареєстроване в 

Міністерстві юстиції 28 вересня 2020 року за №941/35224. 

Наказ МОН України  від  26.10. 2020 року №1315 «Про деякі питання 

забезпечення дистанційного навчання здобувачів повної загальної середньої освіти у  

2020-2021 роках». 

Лист МОН України від 02.11.2020 року №609 «Щодо організації дистанційного 

навчання». 

Лист МОН України від 28.08.2020 року №1/9- 490 «Щодо створення безпечних 

умов  організації  освітнього процесу у 2020/2021 навчальному році». 

Лист МОН №  1/9-430 від 11.08.2020 року «Щодо методичних рекомендацій про 

викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 

навчальному році».  

Лист МОН № 1/9-420 від 05.08.2020 року «Щодо організації роботи закладів 

загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році».  

Лист МОН від 04.08.2020 року №1/9-419 «Щодо необхідності створення  

безпечних умов для організованого початку 2020/2021 навчального року». 

Лист МОН №  1/9-406 від 29.07.2020 року «Про підготовку закладів освіти 

до нового навчального року та опалювального сезону в умовах адаптивного карантину 

та додатки до нього». 

Спільний лист МОН та ЦК профспілки працівників освіти і науки України 

№ 02/5-202 від 17 березня 2020 р. «Щодо умов та оплати праці працівників закладів 

освіти в умовах карантину». 

 Збірник нормативних документів щодо роботи закладів  освіти на період 

карантину у зв’язку з поширенням короно вірусної хвороби COVID-19 –

https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/Zbirnyk%20normatyvka%20COViD-

19/Zbirnyk.pdf 

Керівнику закладу освіти потрібно  забезпечити  заходи за такими  

основними  напрямами: 

- Підготовка приміщення і території закладу до початку навчального року відповідно 

до умов протипожежної безпеки, охорони праці та санітарно-гігієнічних умов.  

- Підготовка приміщення і території закладу до забезпечення 

протиепідемічних заходів. 

https://mon.gov.ua/ua/npa/deyaki-pitannya-organizaciyi-distancijnogo-navchannya-zareyestrovano-v-ministerstvi-yusticiyi-ukrayini-94735224-vid-28-veresnya-2020-roku
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-  Визначення і затвердження тимчасового порядку організації освітнього процесу в 

період карантину. 

- Технологічне забезпечення процесу очного, а в разі потреби — змішаного або 

дистанційного навчання.  

-  Інформування всіх учасників освітнього процесу про особливості освітнього процесу 

під час карантину.  

- Організація індивідуальної підтримки дітей з особливими потребами та дітей 

із вразливих груп. 

-  Налагодження постійного підвищення кваліфікації вчителів.  

 

Окрім заходів, які вказані у вищеперелічених документах, необхідно додати такі:  

- Визначення кількості учнів, які можуть одночасно перебувати в усіх наявних 

приміщеннях і на території закладу із забезпеченням соціальної дистанції, відповідно 

до нормативів; в разі потреби — прийняття рішення щодо необхідності поділу на групи 

для почергового очного навчання, запровадження позмінного навчання або 

почергового навчання певних класів по днях. 

-  Запровадження щоденника температури учня, до якого вписуються під контролем 

батьків показники ранкового вимірювання температури. За можливості, запровадження 

вимірювання температури при вході до школи. 

-  З урахуванням епідемічної ситуації, специфіки закладу та наповнюваності школи і 

класів вибір найбільш оптимальної форми організації освітнього процесу. Для цього 

можуть бути корисні запропоновані моделі, відображені у табл. 1  

 

 

Таблиця 1 

 

Модель 

навчального 

процесу 

Опис Онлайн-складова Використання 

освітньої 

платформи 

(у відсотках) 

Традиційне 

навчання 

Навчальні матеріали 

подаються в усній або 

письмовій формі, у тому 

числі з використанням 

цифрових технологій; 

навчальна взаємодія 

(синхронна офлайн) 

відбувається у класі; 

асинхронна онлайн-

взаємодія здійснюється за 

потреби для 

персоналізованого 

навчання; 

для дітей, що хворіють, 

доцільно передбачити 

онлайн-консультації 

(синхронний онлайн) 

Платформа як 

середовище доставки 

контенту: вчитель 

розміщує деякі 

матеріали, надає 

учнями доступ та 

методичні 

рекомендації щодо 

використання для 

повторення, 

закріплення 

(асинхронна онлайн-

взаємодія) матеріалу 

очного навчання 

1-20   (для 

підтримки 

традиційного 

навчання) 

Передбачається 

асинхронна 

онлайн-взаємодія 

для вивчення та 

закріплення 

навчального 

матеріалу 

Традиційне 

навчання з 

фрагментарним 

використанням 

Використовуються 

цифрові мережні 

технології та освітня 

платформа, але 

Зелений+ 

Поданий контент не 

дублює повністю 

зміст уроку та 

1-29 % 
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технологій 

електронного 

навчання 

здебільшого для доставки 

навчального матеріалу й 

вирішення організаційних 

питань в рамках 

традиційного навчання за 

конкретною дисципліною 

(офлайн синхронна 

взаємодія, 

навчання у класі) 

надається в повному 

обсязі за 

потреби/вимоги 

окремим учням. 

Моніторинг та 

оцінювання 

навчальних 

досягнень шляхом 

тестування та 

проведення 

опитування (онлайн 

асинхронна 

взаємодія) 

Змішане 

навчання 

Мережеві технології та 

освітня платформа 

використовуються не 

тільки для доставки 

навчального матеріалу, 

але й для виконання 

завдань, співпраці та 

іншої навчальної 

взаємодії. Застосовується 

синхронна та асинхронна 

форми онлайн-навчання. 

Очне навчання 

зорганізується для учнів 

початкової школи, 

першого та випускного 

класів, для решти учнів 

— для навчання 

природничих дисциплін 

(від 30 до 50   

передбачених уроків на 

тиждень: для 

консультацій та 

інтерактивної колаборації 

Жовтий + 

Синхронна онлайн-

взаємодія: 

консультування (за 

запитом чи за 

розкладом), 

оцінювання робіт 

 

Обов’язкова вчасна 

(не відтермінована в 

часі) реакція вчителя 

на зворотний зв’язок 

з учнями (чи 

опрацьовані 

матеріали, чи 

виконане завдання, 

чи потрібна 

додаткова 

консультація) 

30-79 % 

Дистанційне 

навчання 

Уся навчальна діяльність 

і доставка навчального 

матеріалу здійснюється за 

допомогою мережевих 

технологій та 

використання освітньої 

платформи. Очне 

навчання не 

передбачається 

Помаранчевий+ 

 

Онлайн (асинхронна) 

взаємодія для 

пояснення нового 

матеріалу (запис 

відео, вебінарів 

тощо); постановки 

завдань 

лабораторних робіт 

тощо 

80%-100% 
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- При прийнятті рішення щодо необхідності впровадження змішаного навчання можна 

користуватися моделями взаємодії, запропонованими у табл. 2  

 

Таблиця 2 

Модель Учитель Учні Особливості 

1 Доступ до 

інтернету, 

наявність 

технічного та 

програмного 

забезпечення 

Доступ до 

інтернету, 

наявність 

технічного та 

програмного 

забезпечення 

Реалізація освітнього процесу, що 

максимально імітує аудиторне (у 

режимі відеоконференції), 

використання інноваційних 

технологій навчання (перевернуте, 

дослідницьке, проблемне 

навчання, взаємонавчання тощо) 

2 Доступ до 

інтернету, 

наявність 

технічного та 

програмного 

забезпечення 

Відсутність 

доступу до 

інтернету та (або) 

відсутність 

технічного, 

програмного 

забезпечення 

Розроблення вчителем 

дидактичного й навчально-

методичного матеріалу в 

електронному вигляді, створення 

відеороликів уроків 

3 Відсутність 

доступу до 

інтернету та (або) 

відсутність 

технічного, 

програмного 

забезпечення 

Доступ до 

інтернету, 

наявність 

технічного та 

програмного 

забезпечення 

Максимальне використання 

відкритих освітніх ресурсів 

4 Відсутність 

доступу інтернету 

та (або) відсутність 

технічного, 

програмного 

забезпечення 

Відсутність 

доступу до 

інтернету та (або) 

відсутність 

технічного, 

програмного 

забезпечення 

Використання застосунків для 

смартфонів для навчальної 

взаємодії з учнями 

 

-  Розробка єдиних алгоритмів роботи, підходів, зрозумілих для всіх учасників 

освітнього процесу, та чітке інформування про них.  

-  Вибір платформи і програмних продуктів для організації дистанційного навчання у 

закладі загальної середньої освіти. Проведення необхідних тренінгів учителів.  

-   Забезпечення ефективної комунікації з батьками.  

- Роз’яснення учасникам освітнього процесу необхідності дотримання академічної 

доброчесності під час дистанційного навчання. 

-  Організація підвищення кваліфікації вчителів щодо: цифрової грамотності; 

організації дистанційного і змішаного навчання з предмета; методики розробки 

дистанційного курсу; створення освітніх електронних ресурсів тощо. Навчання може 

бути реалізоване у межах підвищення кваліфікації як в інститутах післядипломної 

педагогічної освіти, так і в інших суб’єктів підвищення кваліфікації. 
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Покрокові управлінські дії керівника закладу  

з організації дистанційного навчання 

 
Крок 1   
Проведення адміністративної наради у  режимі онлайн (платформи: Zoom, 

Skype, Webex. Альтернатива — обговорення у Viber, Facebook Messenger). 

Доручення — кожний заступник директора спільно з головами предметно-методичних 

комісій тестують платформи.  

Крок 2  

Аналіз проведених досліджень та пропозиція використати в якості основних 1–2 

ресурси для закладу (головний критерій — зручність у використанні, безкоштовність, 

можливість установлення зв’язку).  

Результат  — проведення засідання педагогічної ради, прийняття відповідних 

рішень щодо впровадження онлайн-освіти з елементами дистанційної, вибір платформи 

для закладу, напрацювання рекомендацій щодо розкладу. 

  Крок 3  

Наказ закладу освіти.  

Крок 4  

Проведення онлайн-консультацій із  вчителями-предметниками адміністрацією, 

вчителями інформатики та інформаційних технологій, колег, які вже мали досвід 

використання таких цифрових ресурсів.  

За наявності можливості та відповідної необхідності — забезпечення педагогів 

гаджетами. 

  Крок 5  

Реєстрація закладу на освітній платформі (Microsoft або Google), у тому числі: 

створення класів з учнями, реєстрація вчителів, створення облікових записів, 

отримання логінів і паролів (ДУЖЕ ВАЖЛИВО, щоб це зробив заступник директора, 

або вчитель інформатики — цей крок унеможливить певний стрес і  плутанину серед 

УСІХ учасників освітнього процесу!)  

Крок 6  

Ознайомлення усіх учасників освітнього процесу з планами закладу, надсилання 

облікових записів усім учасникам освітнього процесу (це можна зробити за допомогою 

Viber, Messenger).  

Крок 7  

Уточнення розкладу. Це можна робити, не створюючи новий розклад, як 

варіант — зменшити тривалість уроків, перенести початок занять на 10:00.  

ПРИНЦИПОВО: навантаження вчителів повинно повністю відповідати 

тарифікації. Час, який вивільняється при цьому шляхом зменшення тривалості уроків, 

можна використовувати для проведення індивідуальних консультацій із учнями.  

ВАЖЛИВО: зазначити у  розкладі уроки з  синхронним та асинхронним 

навчанням, ураховуючи санітарні норми та години самопідготовки учнів для уникнення 

їхнього перенавантаження. 

  Крок 8  

Розміщення розкладу на вебсайті закладу освіти та (ОБОВ’ЯЗКОВО!) на Google 

Диску з наданням до нього доступу всім учасникам освітнього процесу  

Крок 9  

Формування та наповнення освітнього контенту вчителями на обраній 

платформі протягом освітнього процесу.  

Крок 10  

Завантаження повідомлення для учнів (бажано, хоча б за день) і початок роботи.  
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Радимо  пам’ятати 

 

 • Вимушена освіта в  онлайн-режимі під час карантину  — це не дистанційна освіта 

в класичному її розумінні. Це — наша спільна допомога наймолодшим учасникам 

освітнього процесу впоратись із тягарем, який на них несподівано «впав». 

 • Увесь матеріал, який опановується на відстані, необхідно закріпити «очно» після 

зняття карантинних обмежень. 

 • Вимушена онлайн-освіта  — необмежений простір для творчості та академічної 

свободи вчителя. 

 • Успіхів можна досягти лише у тісній співпраці з батьками учнів (чи особами, що їх 

замінюють).  

• Головне пам’ятати: наша задача  — не оцінити учнів. Ми повинні допомогти їм 

навчитися вчитися самостійно.  
 

 

Роль вебсайту закладу освіти в організації дистанційного навчання  

 

Вебсайт закладу освіти є обов’язковою умовою його успішної діяльності 

в  умовах дистанційного навчання. Сайт школи виконує завдання налагодження 

первинної комунікації між учнями, батьками та вчителями, оперативного інформування 

щодо особливостей функціонування закладу в умовах карантину.  

За допомогою сайту адміністрація школи має можливість забезпечити 

організацію дистанційного навчання, узгодити правила та розклад взаємодій усіх 

учасників освітнього процесу для виконання освітніх програм закладу. Вчителі, учні та 

батьки замість звичних форм очної освіти отримують новий інструментарій для 

забезпечення неперервного навчання, організації всебічного розвитку та відпочинку 

дитини.  

На сайті школи потрібно створити окремий розділ «Дистанційне навчання», 

у  якому, на розсуд адміністрації та вчителів, з урахуванням побажань батьків учнів, 

може розміщуватися наступна інформація:  

— нормативно-правова база щодо організації дистанційного навчання;  

— розклад навчальних занять (консультацій); 

— онлайн-уроки; 

            — посилання на освітні ресурси в Інтернеті; 

            — поради практичного психолога; 

— самоосвіта вчителів;  

— інформаційна безпека в Інтернеті;  

— фізкультхвилинки та вправи для дозвілля;  

— творчість учнів під час карантину.  

У період карантину учні кожного класу комунікують лише з  учителями 

в  межах створених навчальних груп онлайн. Не відвідуючи школу, діти позбавлені 

спілкування наживо зі своїми однокласниками, вони втрачають навички колективних 

дій, командної роботи, змагання, дисципліни, відчувають нестачу позитивних емоцій 

від втрачених дружніх взаємозв’язків. У таких умовах шкільний сайт покликаний 

підкреслювати спільність інтересів, підтримувати відчуття єдності та приналежності 

усіх до однієї шкільної родини.  

З цією метою на сайті корисно розміщувати окрім інформації, що безпосередньо 

стосується організації дистанційного навчання, пізнавальні статті та цікавинки, 

матеріали про методи самоосвіти, самоорганізації, заохочення дітей, консультації 

з проблем спілкування у сім’ї, створювати творчі спільноти за інтересами, шкільні 

онлайн-змагання, висвітлювати результати проєктної роботи учнів, розміщувати 

авторські фото та інші матеріали, що стосуються дитячого дозвілля. 
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Загальні  методичні рекомендації  

щодо  організації дистанційного навчання                                              

та  використання онлайн ресурсів 

 
Дистанційне навчання – це технологія, що базується на принципах відкритого 

навчання, широко використовує комп’ютерні навчальні програми різного 

призначення  з метою доставки навчального матеріалу та спілкування безпосередньо за 

місцем перебування здобувачів освіти.  

Дистанційне навчання базується на телекомунікаційних технологіях, інтернет-

ресурсах і послугах та суттєво впливає на освітній процес: структуризацію змісту, 

відбір методів, форм навчання та способів їх реалізації. 

Для ефективної організації навчання здобувачів освіти в умовах обмеження 

освітнього процесу доречно використовувати такі форми дистанційного навчання як 

самостійна робота; навчальні заняття (лекція, семінар, урок, консультація); контрольні 

роботи. 

Дистанційне навчання та вміло організована самостійна робота здобувачів 

освіти повинна здійснюватися завдяки використанню всіх технічних та інформаційних 

засобів: електронної пошти, соціальних мереж, засобів он-лайн зв’язку, освітніх он-

лайн платформ. 

 Сучасні вчителі опановують технології та підходи дистанційного навчання, 

створюють свої власні напрацювання. Водночас, досвід учителів - практиків, 

рекомендації методистів не лише будуть корисними для  навчання в умовах карантину, 

а й можуть використовуватись у закладі загальної середньої освіти  при проведенні 

занять через мережу Інтернет, участі в інтернет-проєктах, конкурсах; отриманні 

консультацій, стануть джерелом цікавих ідей для вчителя.  

Рекомендуємо: 

1. З метою забезпечення організації освітнього процесу та виконання освітніх 
програм використовувати інструменти онлайн-спілкування та електронні 

ресурси й веб-сервіси, веб-ресурси, розроблені педагогами. 

2. Практикувати індивідуальні консультації та самостійне опрацювання 

навчального матеріалу. 

3. Надавати обов’язкові рекомендації учням щодо використання веб-ресурсів, 

послідовності виконання завдань, особливостей контролю тощо. 

4. Для ефективного впровадження системи дистанційного навчання передбачити 
форми зворотного зв’язку (контролю) зі здобувачами освіти та їх батьками. 

5. Використати можливість сайту закладу освіти через створення на ньому вкладки 
«Дистанційне навчання» з розміщенням у ній інформаційних матеріалів та 

посилань на додаткові ресурси (відео, завдання, тести) та корисні ресурси для 

самоосвіти. 

6. Розглянути можливість використання безкоштовного сервісу Google Classroom 
та/або безкоштовної, відкритої системи дистанційного навчання Moodle. 

7. Використовувати  інструменти спілкування в дистанційному навчанні 

відповідно до наявного  технічного забезпечення (електронна пошта, форум, чат, 

відеоконференція, блог тощо). 

8. Перевіряти не апробовані вчителями  веб-ресурси на їх відповідність освітнім 

програмам та віку здобувачів освіти, доступність та безпеку. 

9. Практикувати уроки через Skype; підготовку завдань на самостійне 

опрацювання через платформи  

 Kahoot,  

 Quzizz,  

 IDroo,  

 Miro. 
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10. Сприяти навчанню учнів 11 класів щодо підготовки до ЗНО-2021 через 

індивідуальні консультації, самостійну підготовку на веб-ресурсах:  

 http://testportal.gov.ua/,  

 ЛРЦОЯО https://lv.testportal.gov.ua/   

 та платформах  

 Promethеus  https://prometheus.org.ua/,  

 iLearn (школярі) https://ilearn.org.ua/,   

 https://studway.com.ua/ilearn/. 

11. Використовувати такі інструменти для спільної роботи вчителів та здобувачів 

освіти: 

 https://onlinetestpad.com/ua — конструктор тестів, опитувань, кросвордів, 

ігор та комплексних завдань; 

 https://learningapps.org – готові навчальні вправи та інструменти для 

створення тестів, завдань; 

 Google-документи. 

12. Активно використовувати інтернет-ресурси для самоосвіти:  

 EdEra,  

 iLearn,  

 Рrometheus,  

 Розумники,  

 Освіторія,  

 Youtube-контент (освітні Youtube-канали, відеоролики і т.п.). 

  

Оцінювання та ведення журналу під час карантину 
 Під час освітнього процесу із використання технологій дистанційного навчання 

може здійснюватися оцінювання результатів навчання здобувачів освіти, що наразі 

фіксуватимуться вчителем (у зручний для нього спосіб), а у подальшому будуть 

занесені до відповідних сторінок класного журналу. Якщо технічні можливості не 

дозволяють провести оцінювання навчальних досягнень учнів дистанційно, 

рекомендовано відтермінувати його проведення до завершення епідеміологічної 

ситуації. Завершення заповнення шкільної документації, зокрема класних журналів у 

друкованому вигляді, відтерміновано до нормалізації епідеміологічної ситуації. 

  

Освітня комунікація  

 Для здійснення обміну навчальними матеріалами можуть застосовуватися будь-

які пристрої та інструменти: веб-сайти, електронна пошта; зокрема мобільний телефон, 

за допомогою якого можна організувати спільноту в соціальних мережах, мобільних 

додатках. Функціонування створених закритих спільнот у соціальних мережах (Вайбер 

/Телеграм/ Фейсбук /Інстаграм) відбувається за визначеними спільно з батьками, 

педагогами й здобувачами освіти принципами організації груп та правилами 

спілкування, навчання, тестування. 

  

Структура та форми навчання під час карантину 
Структуру навчального року та форми організації навчання, зокрема і під час 

карантину, визначає педагогічна рада закладу освіти. Під час визначення структури і 

форм навчання педрада має орієнтуватись на освітню програму, навчальний план, 

вікові особливості учнів, їхній фізичний, психічний та інтелектуальний розвиток, 

особливості регіону тощо. Орієнтиром мають бути державні стандарти загальної 

середньої освіти. Так, під час карантину навчальний матеріал може бути освоєно за 

допомогою дистанційного навчання. Після карантину – через ущільнення матеріалу з 

організацією повторення окремих тем. 

 

 

http://testportal.gov.ua/
https://lv.testportal.gov.ua/
https://prometheus.org.ua/
https://ilearn.org.ua/
https://studway.com.ua/ilearn/
https://onlinetestpad.com/ua
https://learningapps.org/
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       Веб-ресурс Нової української школи:      https://nus.org.ua/ 
 Як технічно організувати дистанційне навчання 

 Як використовувати You Tube у дистанційному навчанні 

 Оцінювання в дистанційному навчанні: запитання – відповіді 

 Як працювати в Google – класі: покрокова інструкція 

 Матеріали та інструменти для ведення дистанційного навчання 

  Інтернет – сайт «Освіта юа»: https://osvita.ua/ 

 Організація дистанційного навчання в Moodle 

 Практичні заняття для учнів 

 Про роботу вчителів під час карантину 

 Як мотивувати дитину до навчання під час  карантину 

          Онлайн – медіа «Освіторія»: https://osvitoria.media/ 

 Як організувати дистанційне навчання: 7 корисних порад для вчителів і батьків 

 Як адаптуватися до життя та навчання в умовах карантину 

 Як провести віртуальний урок 

 Найвідоміші музеї світу, які можна відвідати онлайн 

          Освітній проєкт «На урок»: https://naurok.com.ua/ 

 Інтерактивні завдання для контролю знань і залучення учнів до активної роботи у 

класі та вдома 

 Візуалізація та навчання: онлайн-ресурси для цікавого уроку 

 Class Dojo як інструмент для зворотнього зв’язку з учнями 

  Освітній IT – проєкт «Всеосвіта»: https://vseosvita.ua/ 

 Організація навчання та дозвілля під час карантину: корисні матеріали на 

допомогу педагогу 

 Практичні поради щодо організації дистанційного навчання під час карантину 

 Використання онлайн – тестів для організації дистанційного навчання в умовах 

карантину 

Освітній портал ПедПРЕСА: https://pedpresa.ua/ 
 Ставлення вчителів до дистанційного навчання 

 Чому онлайн - уроки  більш ефективні 

 Навчання в мережі. Як організувати навчальний процес 

  

Корисні посилання для навчання в умовах дистанційного навчання 
  

1. Організація відео зустрічей із використанням онлайн-середовища  Hangouts Meet: 

https://www.youtube.com/watch?v=KcdhziRIYtk&fbclid=IwAR3K9H47vdRSJcBBs5G1

qVJK8WuMBqLTVKXVc_jj9dpeW2lzljvlVZfEtc&app=desktop 

 

2. Вебінар «Організація дистанційного навчання за допомогою Google 

Класу»:  https://www.youtube.com/watch?v=-Qw970G0aYs 

 

3. Інтерактивні сайти для дистанційного навчання (створення онлайн тестів, ігор, 
вікторин) 

 https://www.zoho.com/ 

 https://www.quizalize.com/ 

 https://www.gimkit.com/ 

 https://wordwall.net.ru 

 https://udoba.org/ 

 https://classtools.net/ 

 

 

 

https://nus.org.ua/
https://osvita.ua/
https://osvitoria.media/
https://naurok.com.ua/
https://vseosvita.ua/
https://pedpresa.ua/
https://www.youtube.com/watch?v=KcdhziRIYtk&fbclid=IwAR3K9H47vdRSJcBBs5G1qVJK8WuMBqLTVKXVc_jj9dpeW2lzljvlVZfEtc&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=KcdhziRIYtk&fbclid=IwAR3K9H47vdRSJcBBs5G1qVJK8WuMBqLTVKXVc_jj9dpeW2lzljvlVZfEtc&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=-Qw970G0aYs
https://www.zoho.com/
https://www.quizalize.com/
https://www.gimkit.com/
https://wordwall.net.ru/
https://classtools.net/
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Рекомендації для організації дистанційного навчання 

 за допомогою освітньої платформи 

 

1.Визначитися з моделлю навчання: повністю електронне (асинхронне), 

електронне з вебінарами (синхронне), змішане 

 Визначитися з моделлю навчання можуть допомогти запитання: 

1. Яку кількість учнів планується навчити?  

2. Як багато часу учні можуть приділяти синхронному навчанню й самостійній роботі? 

3. Наскільки в учнів розвинені навички самоорганізації й самонавчання? 

4. Чи є між учнями великий розрив в знаннях, який потрібно згладити для освоєння 

програми?  

 

2. Дізнатися про технічне забезпечення учасників освітнього процесу  

1. Якими технічними пристроями й як часто можуть користуватися вчителі та учні? 

2. Чи мають вчителі й учні стабільне підключення до інтернету? 

3. Чи мають всі учасники процесу навчання веб-камери й мікрофони для участі в веб-

конференціях?  

 

3. Визначити умови організації освітнього процесу 

 Формат залучення вчителів  

1. Чи очікується від вчителя активна присутність онлайн? 

2. Як часто вчитель має підтримувати комунікацію з учнями: перевіряти завдання, 

відповідати на питання?  

Організація вебінарів та спілкування 

1. Яка максимальна кількість учнів має бути присутня онлайн?  

2. Чи потрібен поділ на групи?  

3. Чи потрібен загальний чат? Чи потрібно зберігати відеозаписи проведеного 

навчання? 

4. Чи потрібно утримувати увагу учнів шляхом опитувань і голосувань?  

5. Якими месенджерами користуються учні та вчитель в повсякденному житті?  

6. Чи достатньо їх функціоналу для комунікації в рамках освітніх завдань програми?  

7. Які спеціальні функції мають бути у месенджера: підтримка ботів, інтеграція 

опитувань і тестів?    

           Управління проєктами і груповою роботою 

1. Чи будуть учні працювати над проєктами?  

2. Яким чином учні будуть працювати в командах? 

3. Яким чином буде забезпечений контроль виконання проєктів?  

4. Якою інформацією обмінюватимуться учні?  

Спільна робота з документами  

1. Який кінцевий продукт спільної роботи? 

2. Чи буде вестися база знань?  

 

         4. Визначити формат та шляхи підготовки навчального контенту  

1. Що необхідно знати для виконання завдань програми? 

2. Що потрібно для виконання конкретного завдання? (чек-лист, шаблон документа)  
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3. Що учні можуть освоїти самостійно у вигляді текстів, відео- і аудіолекцій тощо, 

отримуючи відстрочені відповіді вчителя, якщо щось незрозуміло?  

4. Що вимагає синхронної взаємодії з вчителем або групою вчасно?  

5. Що можна вивчати в інтерактивному форматі?  

 

5. Визначити методи відпрацювання знань  

1. Як забезпечити регулярність самостійної роботи: за допомогою автоматичних 

нагадувань, чек-листів, гейміфікації? 

2. Яка підтримка потрібна учням від учителя: зворотний зв’язок за запитом, особиста 

мотивація, живий діалог, модерація командної роботи? 

 

 6. Визначити форми організації комунікації учнів з вчителем  

1. Які функції виконує вчитель: експерт, наставник, тренер, модератор, мотиватор, 

перевіряючий? 2. Чи може вчитель відповідати в режимі 24/7 або є робочий час для 

повідомлень? 

3. Чи потрібен графік особистих онлайн-консультацій?  

4. Чи має нагадувати вчитель учням про виконання завдань? В якому режимі?  

5. Як учні отримують організаційні повідомлення?  

 

7. Визначити форми організації комунікації учнів між собою  

1. У чому учні можуть допомагати один одному?  

2. Які навички учні можуть розвивати, працюючи разом?  

3. Чи можуть учні одночасно бути в онлайн? 

4. Чи потрібно вчителю об’єднувати учнів у команди?  

5. Скільки людей має бути в команді?  

6. До якої командної ролі відноситься учасник команди?  

7. Як вчитель бере участь у спілкуванні всередині команд?  

8. Чи повинно спілкування бути необхідною умовою виконання завдань або 

відбуватися тільки за бажанням? 

9. Як вчитель може ініціювати спілкування та співпрацю? 
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Вибір освітньої платформи 

При виборі освітньої платформи потрібно  оцінити її характеристики та 

функціонал. 

Оцінювання технічних характеристик 

Дозволяє працювати з потрібною кількістю учнів та вчителів.  

Персональні дані зберігаються відповідно до законодавства.  

Сумісна з іншими програмними додатками і різними стандартами (SCORM, xAPI 

тощо). 

Є можливість призначати різні ролі й рівні доступу користувачам.  

Володіє достатнім сховищем для завантаження навчальних матеріалів, необмежених 

розміром.  

Підтримує мобільне навчання: матеріали відтворюються на різних пристроях (у тому 

числі офлайн).  

Сумісна з сучасними браузерами і ОС.  

Підтримує потрібні мови.  

Дизайн системи та її елементів можна адаптувати під потреби освітнього закладу 

(наприклад, під корпоративний стиль).  

Який рівень складності встановлення платформи . 

 

 

Оцінювання зручності створення та адміністрування контенту  

 

Підтримує необхідні формати контенту, наприклад, курси SCORM, відео, аудіо, 

PowerPoint, HTML5, Word, PDF, курси з елементами мікронавчання й адаптивне 

навчання.  

Пропонує якісну аналітику і звіти, які можна точно налаштувати під потреби закладу 

освіти.  

Дозволяє проводити й записувати вебінари. 

Містить елементи гейміфікації.  

Підтримує соціальні інструменти: форуми, чати, коментарі. 

Пропонує функції зворотного зв’язку з вчителями та адміністраторами. 

Пропонує інструменти тестування учнів.  

Дозволяє створювати базу знань: книги, відеоуроки, статті, довідкові матеріали.  

Дозволяє розсилати повідомлення учням.  

Навчальні курси, створені вчителями, можна об’єднувати в різні траєкторії навчання.  

Курси можна призначати або робити відкритими.  

Наскільки складно адмініструвати платформу.  

Якого рівня цифрової компетентності вчителя достатньо для роботи з системою. 

Якого рівня цифрової компетентності учня достатньо для роботи з системою. 
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Рекомендації щодо застосування системи HUMAN  

HUMAN (https://lms.ev.systems/)  — система управління навчанням (LMS) та 

системи управління контентом (СМS), яка дозволяє автоматизувати дистанційне 

навчання. 

Можливості системи: 

 — розклад навчального закладу; 

 — журнал з оцінками;  

 — навчальні плани за предметами, які можна внести 1 раз, а потім дублювати; 

 — навчальні матеріали по кожному предмету із можливістю обрання виду роботи 

(практична, лабораторна, самостійна, контрольна тощо); 

 — текстовий чат (індивідуальний — з кожним учнем або загальний — з класом); 

 — звітність закладу освіти, накази директора закладу, розділ аналітика для заступника 

директора із доступом до всіх оцінок по всім предметам для вчителів та учнів.  

 

Для проведення відеоконференцій, вебінарів пропонуємо використовувати 

Discord (https://discordapp.com/). 

  Основні переваги: 

 — більшість учнів вже знайома з Discord та зареєстрована у ньому;  

 — безкоштовно, основний функціонал; 

 — є 3 версії програми: для комп’ютера, смартфона та онлайн-версія без встановлення, 

з доступом з веббраузера; 

 — можливість підключення великої кількості учасників;  

 — аутентифікація за електронною поштою та номером мобільного телефону; 

 — створення текстових та аудіо/відеоканалів для кожного класу в одному місці;  

 — підключення до текстового та аудіо/відеоканалу одним натисканням, без введення 

посилань та кодів підключення;  

— гнучкі налаштування доступу до аудіо- та відеоканалів, створення закритих каналів.  

 
Назва ІТ-

інструменту 

Облікові 

записи для 

учасників 

Можливість 

запису 

Спільна 

онлайндошка 

Опитування, 

голосування 

Модерація 

активності 

учасників 

(надання 

прав) 

Групове 

спілкування 

Discord (створюють 

самостійно) 

+ - + + + 

 

Одночасне використання і системи управління навчанням, і середовища для 

проведення відеоконференцій дозволяє налагодити дистанційне навчання 

у синхронному та асинхронному режимі та зробити дистанційне навчання гнучким, що 

буде задовольняти потреби всіх учасників освітнього процесу. 

 

 

 

 

 

 

https://discordapp.com/
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Загальні  рекомендації педагогічним працівникам 

1. Опрацюйте методичні рекомендації МОН України  щодо використання технологій 

дистанційного навчання в умовах карантину.  

2.Внесіть зміни до календарно-тематичного планування (визначте теми для 

самоопрацювання; теми, з яких будуть проведені телевізійні чи онлайн-уроки, 

консультації, перегляньте обсяг домашніх завдань тощо).  

3.Чітко дотримуйтесь розкладу уроків, уникайте перевантаження учнів. Дотримуватися 

санітарних норм щодо організації освітнього процесу під час карантину (обсягу 

домашніх завдань, часу безпосередньої роботи учнів за комп’ютером тощо). За 

можливості зменшіть обсяг навчального матеріалу для самостійного опрацювання 

учнями. 

 4.Використовуйте онлайн-консультації на освітніх платформах із поясненням нового 

матеріалу. Сформуйте електронну базу власних уроків (презентацій) та надайте учням 

доступ до них.  

5.Спільно з батьками організуйте перегляд дітьми телевізійних уроків та задавайте 

учням творчі завдання за темами цих уроків. 

 6.Надайте учням чіткий алгоритм виконання завдань (тема; що опрацювати; де взяти 

матеріал для виконання завдання; куди надіслати роботу; кінцевий термін її прийому).  

7.Забезпечте під час та після виконання завдань постійний зворотній зв'язок з учнями. 

Якщо завдання складне і потребує кількох редагувань зворотній зв’язок має бути 

швидким (коментарі, чати тощо).  

8.Систематично здійснюйте перевірку знань учнів. Найкраще, якщо оцінювання 

проводиться в режимі онлайн або на дистанційних платформах, де є відповідна функція 

та інструментарій. Задля дотримання академічної доброчесності здійснюйте 

оцінювання учнів у онлайн-режимі з часовими обмеженнями, використовуйте творчі 

завдання.  

9.Не критикуйте отримані роботи учнів. Разом з оцінкою варто надавати дітям свої 

коментарі (виконано добре, над чим варто попрацювати, що треба зробити для 

поліпшення результату тощо). Саме у дистанційному навчанні актуалізується 

формувальне оцінювання, спрямоване на підтримку кожного учня (спільно з’ясуйте 

зміст зробленого; встановіть зв’язок між тим, що вже відомо, і тим, що знадобиться 

дітям у майбутньому; порівняйте реальні результати з очікуваними; зробіть спільні 

висновки, обговоріть питання для обмірковування).  

10.Розробіть індивідуальну освітню траєкторію для тих учнів, які не мають технічних 

можливостей навчатися разом з усім класом.  

11.Особливої уваги потребує навчання учнів 11 класів щодо підготовки до ЗНО 

(індивідуальні консультації, перегляд телевізійних уроків, самостійна підготовка на 

вебресурсі УЦОЯО, платформі Promethеus тощо).  

12.Розробіть спільно з батьками та учнями правила співпраці під час карантину. 

Підтримуйте зворотній зв'язок із батьками, інформуйте їх про рівень навчальних 

досягнення їхніх дітей.  

13.Особлива роль класних керівників – налаштування учнів класу на навчання, 

забезпечення комунікації з батьками та учнями.  

14. Після завершення карантину та повернення учнів до школи слід провести 

діагностичне оцінювання з метою з’ясування їх готовності до подальшого освітнього 

процесу. За результатами діагностики слід скоригувати календарно-тематичне 

планування залежно від потреб учнів. Пам’ятайте, що вчителі у період дистанційного 

навчання мають можливість долучитись до самоосвіти – нові знання, новий досвід, нові 

можливості. 
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Рекомендації учням 

1. Головне усвідомити, що дистанційне навчання – це сучасно, цікаво та відповідально, 

адже дає можливість навчитися вчитись самостійно. 

2. Важливо зрозуміти, що:  

 від рівня вашої самоорганізації та самоконтролю найбільше залежатимуть успіхи у 

засвоєнні навчального матеріалу;  

 дистанційне навчання – це чудова можливість довести оточуючим свою самостійність 

та значущість;  

 спілкування з однокласниками в онлайн-режимі під час навчання є перевагою, а не 

порушенням дисципліни;  

 з метою раціонального розподілу часу на навчання та інші види діяльності щоранку 

плануйте свій денний розклад;  

 чітке дотримання розкладу занять та інструкцій учителя дозволить підвищити 

ефективність вашого навчання; 

  труднощі в організації дистанційного навчання на початковому етапі – це нормально 

і саме тому звернення за допомогою до вчителів або батьків пришвидшить вашу 

адаптацію до такого типу навчання.  

 

Пам’ятайте, що:  

 

 завдання оновлюються та мають чіткі часові рамки, тому дотримуйтеся дедлайну 

щодо їх виконання; 

  тісний онлайн-зв’язок зі своїми вчителями, особливо, якщо виникають труднощі з 

вивченням матеріалу чи виконанням завдань лише вітається. Зважайте на те, що в 

учителя теж має бути час на відпочинок; 

  варто самоорганізуватися, адже постійний контроль з боку вчителів чи батьків не 

забезпечить вам високий рівень знань;  

 ви маєте можливість займатися в зручний для себе час, у зручному місці й темпі;  

 ваша старанність та наполегливість обов’язково буде оцінена. Відповідальне 

ставлення до виконання завдань та дотримання принципів академічної доброчесності 

буде запорукою вашого успішного навчання. 16 Зверніть увагу на те, що під час 

дистанційного навчання: 

  умови навчання – комфортні, бо домашні;  

 вчителі не забиратимуть ґаджети, а закликатимуть вас ними користуватися; 

  можливо надолужити прогалини у знаннях;  

 можливо самостійно обрати зручний час для навчання;  

 можливо самостійно обрати власний темп навчання;  

 можливо обирати джерела отримання інформації;  

 спробуйте продовжити перелік «можливо» самостійно.  

 

Головне пам’ятати, що для засвоєння інформації потрібен час. Тому треба 

зробити ставку на якість, а не на кількість засвоєного матеріалу. Що для цього потрібно 

зробити?  

 

1.Розклад занять . 

Можна складати тижневий або щоденний. Головне наочно зафіксувати об’єм 

робіт, який вас чекатиме, – постер, плакат, стіннівка (обирайте, що більше до вподоби).  
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2. Режим дня.  

Необхідно вписати в нього розклад телевізійних уроків та шкільних занять, але 

не забути про підйом, гігієнічні процедури, фізкультпаузи, відпочинок, прийоми їжі, 

вільний час, відбій тощо. Важливо розуміти, що карантин – це не канікули. Тому ваш 

робочий день має максимально походити на ваш звичайний день у школі.  

3. Робочий простір. 

Повинен бути комфортним та зручним, не відволікати та не шкодити здоров’ю. 

Персональний комп’ютер (інші ґаджети), швидкісний Інтернет – вимога часу.  

Не забувайте про традиційне шкільне приладдя: зошити, ручка, олівці, лінійка, 

калькулятор тощо.  

Слідкуйте за чистотою та свіжим повітрям у кімнаті.  

 

4. Перерви. 

 Їх треба влаштовувати регулярно: 

  для виконання зорової гімнастики (вправи можна знайти в інтернеті);  

 для виконання розминки рук та ніг (підійдуть танцювальні па);  

 просто для відпочинку (але не «зависати» в соцмережах, щоб очі могли повноцінно 

відпочити). 

 

 5. Начальна діяльність.  

 дотримуйтеся визначеного розкладу (графіку) занять, не допускайте відставання, 

старайтесь виконувати всі завдання вчасно;  

 чергуйте за можливості різні види навчальної діяльності: онлайн-навчання з 

читанням, роботою в зошиті, виконанням творчих  завдань, спілкуванням з 

однокласниками, створенням проектів, спостереженнями тощо;  

 пам’ятайте, що ваші вчителі, так як і ви, зацікавлені у вашому успіху, тому не 

соромтеся, звертайтеся до них за консультаціями.  
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Рекомендації батькам 

1.Важливо розуміти, що карантин – це не канікули. Тому необхідно намагатися 

правильно організувати робочий день дитини, щоб повернення з карантину до школи 

відбулося максимально комфортно.  

2.Разом із дитиною створіть власний розклад (режим дня). Це допоможе дитині 

зорганізуватися, а ще розвивати навички таймменеджменту.  

3.Під час складання розкладу (режиму дня) слід ураховувати розклад телевізійних 

уроків, занять, запропонованих школою, та можливості відпочинку між навчальними 

заняттями. 4.Ознайомтесь із графіком освітнього процесу та електронним ресурсом, де 

розміщено навчальний матеріал для класу, в якому навчається ваша дитина. 

5.Налаштуйте комунікації з класним керівником та педагогами (телефон, e-mail, 

соціальні чати, інші засоби спілкування).  

6.Намагайтесь, щоб діти працювали відповідно до розкладу уроків, виконували всі 

завдання вчасно, не допускайте відставання. Спробуйте опанувати хоча б один урок 

спільно з дитиною.  

7.Якщо треба виконати завдання і надіслати відповідь учителю, проконтролюйте 

дитину. 8.Не намагайтеся підмінити вчителя. Спонукайте свою дитину у разі 

необхідності звертатися до вчителя за додатковою консультацією. Виховуйте здатність 

до самостійного пошуку рішень у проблемній ситуації.  

9.Не сваріть свою дитину, якщо вона щось не зрозуміла. Порадьте перечитати 

підручник або обговорити проблему з учителем.  

10.Якщо у вас чи вашої дитини виникають запитання, скористайтесь форумом, щоб 

отримати відповідь (на забувайте вказати, кому адресовано запитання чи прохання), 

зателефонуйте класному керівнику.  

11.Слідкуйте за навантаженням дистанційного навчання, враховуючи вікові 

особливості дитини. 

12.Обов’язково виконуйте разом з дитиною вправи для очей.  

13.Якщо діти залишаються вдома на самі, то обов’язково нагадайте правила безпечної 

поведінки (поради при виникненні надзвичайної або аварійної ситуації, правила щодо 

безпечної роботи в мережі Інтернет, пожежної безпеки, попередження нещасних 

випадків, травмування, отруєння, запобігання захворювань тощо). 

14.Власним прикладом мотивуйте дитину до самодисципліни.  

15.Варто підтримати свою дитину. Карантин – гарна нагода побути разом. 
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Проблеми, які виникають у ЗЗСО під час організації 

 дистанційного навчання у період карантину 

 

Технічне забезпечення учасників освітнього процесу:  

 низька швидкість інтернет зв’язку або його відсутність;  

 відсутність навчальних ресурсів, що можуть повноцінно забезпечити формування 

знань учнів із навчальних предметів;  

 відсутність у багатьох учителів та учнів сучасних мобільних пристроїв, комп’ютерів 

та інших ґаджетів (особливо в сільській місцевості);  

 обмежений доступ окремих учнів до комп’ютерної техніки (у сім’ї можуть бути двоє-

троє школярів та батьки працювати у дистанційному режимі).  

 

Психолого-педагогічний та методичний супровід дистанційного навчання учнів: 

 відсутність досвіду такого навчання, як у вчителів, так і учнів;  

 окремі педагоги недостатньо володіють ІКТ;  

 ненормований робочий день вчителів (постійний зв’язок із батьками, перевірка робіт 

учнів, підготовка до навчальних занять та завдань з детальними інструкціями займають 

багато часу); 

 деяким вчителям важко адаптуватися до нових умов навчання;  

 низька якість або повна відсутність методичного супроводу організації дистанційного 

навчання від методичних служб;  

 недостатній контроль за станом засвоєння учнями знань; 

  неможливість проконтролювати дотримання учнями академічної доброчесності під 

час виконання домашніх завдань;  

 в учнів початкової ланки ще не сформовані вміння самостійно вчитися, 

опрацьовувати навчальний матеріал;  

 небажання деяких учнів навчатися самостійно на онлайнплатформах;  

 відсутність контролю зі сторони батьків щодо дистанційного навчання їхніх дітей.  

 

Санітарно-гігієнічні умови організації дистанційного навчання:  

 не дотримано ергономічні вимоги до викладу матеріалу для дітей (різний шрифт, 

посилання на неперевірені відео, часто з рекламою, завеликий обсяг навчального 

матеріалу); 

 велике навантаження на органи зору, як для вчителів, так і для учнів (перевантаження 

роботою за комп’ютером, не враховується загальне навантаження на дитину). 
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Методичні рекомендації щодо організації навчальної 

діяльності учнів з вивчення української мови і літератури в 

закладах загальної середньої освіти за допомогою 

дистанційних технологій 

Існує чимало способів організації дистанційного навчання української мови і 

літератури для учнів під час карантину. Звичайно, більшість з них потребують 

технічного забезпечення. Проте  враховуючи, що не всі наші освітні заклади можуть 

таким забезпеченням похвалитися, радимо не забувати й про традиційні методи роботи 

з учнями на відстані. 

По-перше, потрібно скласти тематичне планування на цей період, де врахувати, 

які теми можуть бути винесені на самостійне вивчення й рекомендувати учням їх 

опрацювати, а які теми потребують роз’яснення вчителя. По-друге, не забуваймо про 

існування шкільного підручника з української мови й української літератури.  

Завдання для роботи з підручником має бути обов’язковим для всіх учнів, 

оскільки підручники є загальнодоступними. Складні для самостійного опрацювання 

теми не варто пропонувати учням. Список завдань має містити чітко зазначені 

параграфи, сторінки та перелік вправ чи інших видів роботи. При цьому вчителі-

предметники мають погодити з адміністрацією школи зміст та обсяг завдань для 

самостійної роботи учнів, аби уникнути перенавантаження. 

 Шановні колеги, не ставмо свій предмет на п’єдестал. Пам’ятаймо, що учневі 

треба самостійно опанувати матеріал ще кільканадцяти предметів, тому кількість 

матеріалу на вивчення нової теми та кількість завдань на закріплення та оцінювання 

потрібно продумувати так, щоб вони одночасно були змістовними, на відповідному 

науковому рівні, доступними, цікавими і не потребували на виконання великих часових 

та фізичних (робота за комп’ютером має свої часові обмеження) затрат. 

           Дистанційне навчання може проводитись у двох формах: онлайн і офлайн. Уроки 

онлайн – обмін інформацією в режимі прямої трансляції (вебінар). Перша умова 

проведення: учні та вчитель повинні бути забезпечені відповідним технічним 

обладнанням (ноутбук, планшет або комп’ютер з веб-камерою), мати підключення до 

мережі Інтернет. Друга умова: усі учні, роз’єднані територіально, повинні в 

призначений час приступити до роботи. Форми навчання у такому випадку 

використовують традиційні, але дещо модифіковані. При цьому між учителем та 

учнівською аудиторією існує безпосередній зв’язок: пряма відеотрансляція, 

демонстрування презентації (зокрема колективний перегляд відео); обмін документами 

Microsoft Office; демонстрування робочого столу або активних програмних додатків із  

комп’ютера вчителя. 

          При використанні офлайн-технологій матеріали уроку зберігаються на платформі 

для проведення дистанційного навчання, учні можуть опрацювати їх у будь-який час. 

Якщо відповідної платформи немає, або не всі учні мають доступ до якісного сигналу 

мережі Інтернет, радимо скористатися іншими соціальними мережами: вайбер, 

інстаграм, телеграм- канал та ін. Багато вчителів уже давно створили групи у вайбері і 

підтримують тісний зв'язок як із учнями, так і з батьками.  

Під час карантину вчитель у групу викладає завдання, узгоджує терміни 

виконання, критерії оцінювання, учні своєю чергою надсилають вчителеві виконані 

завдання на особистий номер (без загального доступу). Не забуваймо про правила 

спілкування в групі, які радимо створювати разом із учнями, оскільки це буде 

стимулювати їх до неухильного дотримання цих правил.  

Пам’ятаймо про індивідуальний підхід до учнів. Тому завдання мають бути 

диференційовані (комусь достатньо виконати тести, а хтось може написати творче 

завдання). Можна із самого початку визначитись, скількома балами яке завдання 
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оцінюється. А можна електронною поштою розіслати індивідуальні завдання до 

певного уроку. 

 Обов’язково повинен бути контроль із боку батьків під час такої форми 

навчання. По-перше, дитині доведеться значно більше часу проводити перед монітором 

(а ще ж і підручник може бути в електронному вигляді!), тому необхідно 

відслідковувати, щоб були перерви. По-друге, стежити, щоб діти не працювали в 

«нічну зміну», адже підлітки полюбляють гуляти нічним Інтернетом.  

Існує багато електронних ресурсів, які стануть у пригоді вчителеві української 

мови і літератури. Їх можна використовувати як під час звичного освітнього процесу – 

на уроках – так і під час дистанційного навчання. Пропонуємо до вашої уваги деякі з 

них: 

Фонд «Відкрита політика» записав відеоуроки з української мови, української 

літератури, історії України для підготовки до ЗНО, ДПА. Заходьте на сайт фонду за 

покликанням:  https://dostupnaosvita.com.ua/video-lessons ГО «Фонд «Відкрита політика» 

організовано за підтримки Міністерства освіти і науки України, Української 

національної інформаційної агенції (УНІА) «Укрінформ», Освітнього порталу 

«Педагогічна преса». Наразі на цій платформі розміщено 22 відеоуроки з української 

мови і літератури. Банк уроків постійно поповнюється. Радимо скористатися уроками 

від фонду, особливо коли немає можливості записати власні уроки й оперативно 

розмістити для перегляду учням. 

  Сайт Олександра Авраменка – доцента Київського університету імені Бориса 

Грінченка - http://xn--80aafnzkijm.xn--j1amh/; http://ippo.kubg.edu.ua/ekspres-uroky 

На сайті Київського університету імені Бориса Грінченка зібрано всі уроки відомого 

мовознавця Олександра Авраменка, які за своєю наповнюваністю відповідають деяким 

темам з української мови або ж можуть бути використані учнями з метою підвищення 

свого рівня культури мовлення. Експрес-уроки української мови від Олександра 

Авраменка вчитель може рекомендувати учням з метою ознайомлення конкретного 

слововживання з подальшим обговоренням у гугл-класі. Можна запропонувати учням 

створити відеоролик за аналогією до уроків О.Авраменка, презентувати під час 

відновленого освітнього процесу або прикріпити на платформі у дистанційному класі 

для обговорення. 

  Сайт «Мова – ДНК нації» - Лепетун або  Як вивчити українську мову за 

допомогою смартфона https://ukr-mova.in.ua 

В епоху мобільних додатків вивчати мови стає значно цікавіше та зручніше. 

Щодо української, то перший такий додаток розробила команда освітнього 

проекту «Мова – ДНК нації». Він називається Mova і доступний для безкоштовного 

завантаження в Google Play та App Store. Головного ж «учителя» на ім’я Лепетун ви, 

імовірно, вже неодноразово зустрічали. Адже цей кумедний язичок знімається у 

мультфільмаах, навчає нас правил за картинками в інтернеті та книжкою «Українська 

легко!». А в цьому застосунку Лепетун допомагає засвоїти правила правопису, вивчити 

наголоси і фразеологізми, а також боротися з кальками та росіянизмами.  

Крім того, у додатку є вправи на засвоєння матеріалу, а веселі та корисні 

картинки з правилами можна додавати у вибране. Використовуючи дотепні, часом 

жартівливі картинки, на яких зображено головного героя Лепетуна, можна ознайомити 

учнів (здебільшого 5-9 класів, хоча й старшокласникам це не завадить) з окремими 

орфограмами, пунктограмами, з лексикою, граматикою, стилістикою. Допоможуть ці 

картинки дітям також зрозуміти значення прислів’їв, фразеологізмів. 

Орієнтовні завдання для учнів:за допомогою конкретної ілюстрації відновіть 

правило написання м’якого знака (або іншого правила);до кожної картинки напишіть 

назву орфограми або пунктограми;створіть подібну картинку до певного правила і до 

конкретного слова;напишіть короткий твір, використавши фразеологізм або прислів’я з 

картинки тощо. 

https://dostupnaosvita.com.ua/video-lessons?fbclid=IwAR1aEr_rEGUvoRghRwk2WCUGssTc6Y8iQQuqOdYRzIh2EWjF64J0ZW8JoWI
http://авраменко.укр/
http://ippo.kubg.edu.ua/ekspres-uroky
https://ukr-mova.in.ua/
http://ukr-mova.in.ua/
https://play.google.com/store/apps/details?id=ukr.mova
https://itunes.apple.com/ru/app/id1061415385
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«Лайфхаки з української мови», або Українська мова для дорослих і 

школярів https://edera.gitbook.io/laifhaki-z-ukra-ns-ko-movi/ 

Цей онлайн курс ― спільна розробка EdEra та Освіторії. Він складається з 5 

модулів, що налічують 16 тем, і триває загалом 5 тижнів по 4 години на тиждень. 

Лектором курсу є кандидат філологічних наук і вчитель української мови та літератури 

у столичній Новопечерській школі Ігор Хворостяний. Саме він відкриватиме для вас 

світ фонетики, орфографії, морфології, синтаксису й стилістики української мови. 

Форма подачі матеріалу – відео з лайфхаками. Сумлінним учням, які прислухаються до 

всіх корисних порад, обіцяють не лише комплексне знання мови, а й майстерність 

мовленнєвої комунікації.  

Також цей курс ― хороший помічник для учнів старших класів, які хочуть 

успішно скласти ЗНО. Кожен урок-лайфхак супроводжується робочими аркушами із 

завданнями для перевірки засвоєння знань і тестами. І навіть конспект писати не 

потрібно: за вас це вже зробили. Зручний та доступний інтерактивний конспект лекцій 

завжди напохваті за покликанням https://edera.gitbook.io/laifhaki-z-ukra-ns-ko-movi/.  

Для тренування вимови пропонується чимало скоромовок. А для кращого 

запам’ятовування правил використано мнемонічні підказки. Тож навчатися буде цікаво. 

           Вправи для вивчення української мови від «Тренажера з правопису 

української мови» https://webpen.com.ua/ 

Надзвичайно зручний ресурс для вивчення та засвоєння мови з великою 

кількістю завдань для самоперевірки. Усі правила супроводжуються відеоуроками, а 

також численними онлайн-вправами. Якщо у вас виникають складнощі з вибором 

правильного варіанта, можна натиснути кнопку «Підказка», і вам одразу запропонують 

відповідне правило. Кількість спроб необмежена. Крім того, постійно додаються нові 

завдання. Також на сайті можна знайти вправи за книжкою Бориса Антоненка-

Давидовича «Як ми говоримо», підготовлені за порадами, які сам автор виклав у своїй 

праці. 

          iLearn – це безкоштовна гейміфікована платформа з навчальними онлайн-

курсами, тестами та вебінарами для всіх, хто бажає навчатися та успішно скласти ЗНО. 

Українська література 

           Для опрацювання навчального матеріалу з української літератури під час 

карантину доцільно рекомендувати учням ознайомитися та скористатися матеріалами 

таких онлайн-ресурсів: 

https://wisecow.com.ua/literatura/ukrayinska-literatura-v-imenax/ – курс лекцій від 

WiseCow. 39 поетів, драматургів та прозаїків оживають у небанальних історіях від 

Ярини Цимбал та Євгенія Стасіневича – чи не найкращих українських 

літературознавців сучасності. Від «канону» - Шевченка, Лесі Українки, Франка та 

Куліша - вони проведуть слухачів через неоромантизм, модернізм, футуризм та 

соцреалізм в українській літературі. 

https://courses.ed-era.com/courses/course-

v1:Osvitoria_and_EdEra+lifehacks201+lifehacks201/about - онлайн-курс у формі 

корисних порад (лайфхаків), що допоможе простежити історію розвитку мистецтва 

слова від фольклору й перших писемних пам’яток до сучасної української літератури, 

опанувати базовими теоретико-літературними поняттями, виробити навички аналізу 

художніх творів. Рекомендуємо скористатися цим курсом як можливістю повторення та 

систематизації вивченого матеріалу, підготовки до ЗНО. 

         Наводимо низку сайтів, матеріали яких можна рекомендувати учням для 

самостійного опрацювання тем, які мали б вивчатися упродовж березня. Це додаткові 

ресурси для опрацювання, адже головним залишається прочитання художніх текстів 

повністю або скорочено. 

https://edera.gitbook.io/laifhaki-z-ukra-ns-ko-movi/
https://edera.gitbook.io/laifhaki-z-ukra-ns-ko-movi/
https://edera.gitbook.io/laifhaki-z-ukra-ns-ko-movi/
https://webpen.com.ua/
https://webpen.com.ua/
https://wisecow.com.ua/literatura/ukrayinska-literatura-v-imenax/
https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:Osvitoria_and_EdEra+lifehacks201+lifehacks201/about
https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:Osvitoria_and_EdEra+lifehacks201+lifehacks201/about
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 5 клас 

http://svitliteraturu.com/load/dopomoga_uchnju_z_ukr_lit/5_klas_ukr_lit/t_shevchenko_ta_jo

go_virshi_dlja_uchniv_5_klasu/56-1-0-858 Т.Г. Шевченко (анкета поета). Художня 

реальність, створена уявою митця за допомогою засобів образної мови. «За сонцем 

хмаронька пливе». «Садок вишневий коло хати...» 

6 клас 
https://www.youtube.com/watch?v=Ih-YZA7GEiI  Зіркова історія Всеволода 

Нестайка. http://booksonline.com.ua/view.php?book=45387 «Тореадори з Васюківки» 

(скорочено). 

7 клас 

http://svitliteraturu.com/load/dopomoga_uchnju_z_ukr_lit/7_klas/virshi_v_simonenka_dopo

moga_uchnju_7_kl/60-1-0-989.   Загальнолюдські цінності та ідеї у вірші «Ти знаєш, що 

ти – людина…».«Лебеді материнства». Романтичний порив, прагнення пошуку, 

відкриттів і самовідкриттів у поезії «Гей, нові Колумби й Магеллани…». 

8 клас 

 http://svitliteraturu.com/load/dopomoga_uchnju_z_ukr_lit/8_klas/o_dovzhenko_nich_pered_

boem_dopomoga_uchnju/62-1-0-1091 Олександр Довженко «Ніч перед боєм» – твір про 

героїзм, самовідданість, патріотичні почуття українців. 

9 клас 
https://www.youtube.com/watch?v=SfybK1XLjyQ Т. Шевченко (онлайн-курс). 

10 клас 
https://www.youtube.com/watch?v=vRkiPEku83M Василь Стефаник. Українська 

література в іменах 

https://www.youtube.com/watch?v=w2m6te-iHuk Василь Стефаник. «Камінний хрест» – 

психологічне розкриття теми еміграції. 

11 клас 

https://www.youtube.com/watch?v=ZU16kw_fDzU  Шістдесятництво ( онлайн- курс) 

https://www.youtube.com/watch?v=7GMS2GejAZE Василь Симоненко – український 

поет-шістдесятник. 

https://www.youtube.com/watch?v=XyhJNOSEDTM Дмитро Павличко. Вірш «Два 

кольори», який став народною піснею. 

       Методика дистанційного навчання української літератури – нова форма й інший 

рівень взаємодії педагога й здобувачів освіти,  який передбачає виконання завдань, 

прослуховування, тестування, слухання,  читання текстів, і головне – зворотний зв'язок 

з учителем у  процесі навчання. Академічна свобода вчителя дозволяє обрати 

словеснику форми й методи реалізації дистанційного навчання:  онлайн-консультації 

вчителів, веб-квести, інтерактивні вправи, уроки через Skype тощо. 

    Під час організації дистанційного навчання з української літератури доцільно 

працювати через онлайн-платформи, використовувати методики «Переверненого 

класу» чи іншого типу змішаного навчання. Методика навчання за принципом 

«Перевернений клас» або змішане навчання передбачає самостійне прочитання 

здобувачами освіти літературного твору,  а практичні завдання закріплюються в класі 

чи під час групових робіт.  Цю методику використовують при 

традиційному  (класному) навчанні, вона буде ефективною й під час карантину, якщо 

роботи учнів перевіряти дистанційно. 

         Окрім чіткого переліку літературних творів, запланованих для вивчення під час 

карантину, важливо також надати покрокові інструкції батькам і дітям, як організувати 

самостійну роботу вдома. Наприклад: прочитайте літературний твір, перегляньте 

відеоурок, створіть ментальну карту, виконайте інтерактивну вправу, скриншот 

виконаного завдання надішліть на електронну пошту вчителя тощо. 

          Навчальні матеріали для дистанційного навчання: 

https://hoippo.km.ua/?page_id=1409&fbclid=IwAR28Jg0w87aiyWK11bMN3rK1nAlCucsR4

KdCRWkP0Zx3T35fBYWxQCnUTcw 

file:///C:/Users/Ð�Ñ�Ð´Ð¼Ð¸Ð»/Downloads/%205%20ÐºÐ»Ð°Ñ�%20http:/svitliteraturu.com/load/dopomoga_uchnju_z_ukr_lit/5_klas_ukr_lit/t_shevchenko_ta_jogo_virshi_dlja_uchniv_5_klasu/56-1-0-858%20Ð¢.Ð�
file:///C:/Users/Ð�Ñ�Ð´Ð¼Ð¸Ð»/Downloads/%205%20ÐºÐ»Ð°Ñ�%20http:/svitliteraturu.com/load/dopomoga_uchnju_z_ukr_lit/5_klas_ukr_lit/t_shevchenko_ta_jogo_virshi_dlja_uchniv_5_klasu/56-1-0-858%20Ð¢.Ð�
file:///C:/Users/Ð�Ñ�Ð´Ð¼Ð¸Ð»/Downloads/%205%20ÐºÐ»Ð°Ñ�%20http:/svitliteraturu.com/load/dopomoga_uchnju_z_ukr_lit/5_klas_ukr_lit/t_shevchenko_ta_jogo_virshi_dlja_uchniv_5_klasu/56-1-0-858%20Ð¢.Ð�
https://www.youtube.com/watch?v=Ih-YZA7GEiI
http://booksonline.com.ua/view.php?book=45387
http://svitliteraturu.com/load/dopomoga_uchnju_z_ukr_lit/7_klas/virshi_v_simonenka_dopomoga_uchnju_7_kl/60-1-0-989
http://svitliteraturu.com/load/dopomoga_uchnju_z_ukr_lit/7_klas/virshi_v_simonenka_dopomoga_uchnju_7_kl/60-1-0-989
http://svitliteraturu.com/load/dopomoga_uchnju_z_ukr_lit/8_klas/o_dovzhenko_nich_pered_boem_dopomoga_uchnju/62-1-0-1091
http://svitliteraturu.com/load/dopomoga_uchnju_z_ukr_lit/8_klas/o_dovzhenko_nich_pered_boem_dopomoga_uchnju/62-1-0-1091
https://www.youtube.com/watch?v=SfybK1XLjyQ
https://www.youtube.com/watch?v=vRkiPEku83M
https://www.youtube.com/watch?v=w2m6te-iHuk
https://www.youtube.com/watch?v=ZU16kw_fDzU
https://www.youtube.com/watch?v=7GMS2GejAZE
https://www.youtube.com/watch?v=XyhJNOSEDTM
https://hoippo.km.ua/?page_id=1409&fbclid=IwAR28Jg0w87aiyWK11bMN3rK1nAlCucsR4KdCRWkP0Zx3T35fBYWxQCnUTcw
https://hoippo.km.ua/?page_id=1409&fbclid=IwAR28Jg0w87aiyWK11bMN3rK1nAlCucsR4KdCRWkP0Zx3T35fBYWxQCnUTcw
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Графік трансляцій курсів із підготовки до ЗНО під час карантину 

https://www.schoollife.org.ua/grafik-translyatsij-kursiv-z-pidgotovky-do-zno-pid-chas-

karantynu/?fbclid=IwAR2zSW8OYnBAurldZo0TNACFZGZGeLTvwC_XIAbUu1gAtQh7H

3Ofphp0UjM 

Дистанційне навчання на телебаченні – канал ―Рада‖ та МОН  

https://nus.org.ua/articles/dystantsijne-navchannya-po-televizori-kanal-rada-ta-mon-

translyuvatymut-videouroky/?fbclid=IwAR2Hb4GNNhpd2isHLQW-

HJL0KK2cjkfLB_4Lwlr4DN-hRq1P9kOgcoM-qAE 

Лайфхаки з української мови 

https://edera.gitbook.io/laifhaki-z-ukra-ns-ko-

movi/?fbclid=IwAR0WA_GJBB7JwSnt_7iAYHpuSJm-

AmZAsNTo5jURN0C0zYNxZzDea6D2KW4 

Google-сервіси в навчальній діяльності викладачів 

https://drive.google.com/file/d/0B6y-

TSh0wJSAVF84dkRWZllobkE/view?fbclid=IwAR0xAjOCmiNlavqMOtMPLEQOKk7nVhB

e1VIKa2Z2FLYkM1Nf6QPVGdYqL9M 

Інструменти для дистанційної роботи 

https://drive.google.com/file/d/10GdsDosqMBcKaj_VVfpozx99p9BrNX5S/view?fbclid=IwA

R2gjQhU6sxYivMAVuG69M0HFWKR6ezE2roZ3G1tk_fxMHomCTtFJjs642E 

Факти з біографії письменників на ЗНО! 

https://www.youtube.com/watch?v=5u1a9MfVgsU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1rp9z0c

FDPUw5SAfyR9aguxQHm1SfcrAUFEQg0vd8q6DfTTdCflcyGGFk 

Перелік слів із правильним наголосом до ЗНО-2020 

http://osvita.ua/test/advice/65116/?fbclid=IwAR1X5n1b59Wc0YnJoRtnVS_zRl9tw__0z8kqS

LugD1lxkNHHf0x7AKb_ehs 

Електронна освітня платформа «МійКлас» пропонує широкий спектр матеріалів 

— завдання, теорія та тести у шкільних предметах. Кожне завдання має кроки 

розв'язання, таким чином учень може самостійно вивчати предмет і вчитися на своїх 

помилках. 

https://miyklas.com.ua/p?fbclid=IwAR04hbDJKb1IVdygi6cBJys9yhenqgjkCyqmoFU0C7EB

cfjFU95Rp6nQiSg 

Тренажер із правопису української мови. Поєднує теоретичні положення й 

практичні завдання, що сприяє засвоєнню граматики української мови і вдосконаленню 

правописних навичок. Навчальні матеріали додатково містять різноманітну пізнавальну 

інформацію. Підготовка до ЗНО. Завдання, відповіді та інтерактивні тести онлайн. 

https://webpen.com.ua/?fbclid=IwAR35djPoKi7xxjClY7MlwIiEY9db54dht1DJW6m8NfoJ4

XuaTKr8X7eZTmY 

Відеоурок. Давня українська література. 

https://www.youtube.com/watch?v=K8m0_KbJyaU 

Відеоурок. М.Коцюбинський. «Тіні забутих предків» 

https://www.youtube.com/watch?v=yk78ktm7pqo&feature=share&fbclid=IwAR1_U7taJcv1ti

BONL50-6dpyvMgZgd1UTFRYhRAEkVfvbA4l1p6x8jXalQ 

Завдання на перший тиждень карантину. 10 клас . Українська література 

https://natalianemirovska.blogspot.com/2020/03/10.html?fbclid=IwAR3aVek_8G2xYRitOIm

SKjqNTgmsLPCkQhePPk-xJp6RJjEGgDsDRsBPKlU 

Дзиглик для вчителя. Під час карантину кожен учитель шукає різні цікавинки 

для створення оригінальних завдань. Пропоную добірку інструментів, якими 

https://www.schoollife.org.ua/grafik-translyatsij-kursiv-z-pidgotovky-do-zno-pid-chas-karantynu/?fbclid=IwAR2zSW8OYnBAurldZo0TNACFZGZGeLTvwC_XIAbUu1gAtQh7H3Ofphp0UjM
https://www.schoollife.org.ua/grafik-translyatsij-kursiv-z-pidgotovky-do-zno-pid-chas-karantynu/?fbclid=IwAR2zSW8OYnBAurldZo0TNACFZGZGeLTvwC_XIAbUu1gAtQh7H3Ofphp0UjM
https://www.schoollife.org.ua/grafik-translyatsij-kursiv-z-pidgotovky-do-zno-pid-chas-karantynu/?fbclid=IwAR2zSW8OYnBAurldZo0TNACFZGZGeLTvwC_XIAbUu1gAtQh7H3Ofphp0UjM
https://nus.org.ua/articles/dystantsijne-navchannya-po-televizori-kanal-rada-ta-mon-translyuvatymut-videouroky/?fbclid=IwAR2Hb4GNNhpd2isHLQW-HJL0KK2cjkfLB_4Lwlr4DN-hRq1P9kOgcoM-qAE
https://nus.org.ua/articles/dystantsijne-navchannya-po-televizori-kanal-rada-ta-mon-translyuvatymut-videouroky/?fbclid=IwAR2Hb4GNNhpd2isHLQW-HJL0KK2cjkfLB_4Lwlr4DN-hRq1P9kOgcoM-qAE
https://nus.org.ua/articles/dystantsijne-navchannya-po-televizori-kanal-rada-ta-mon-translyuvatymut-videouroky/?fbclid=IwAR2Hb4GNNhpd2isHLQW-HJL0KK2cjkfLB_4Lwlr4DN-hRq1P9kOgcoM-qAE
https://edera.gitbook.io/laifhaki-z-ukra-ns-ko-movi/?fbclid=IwAR0WA_GJBB7JwSnt_7iAYHpuSJm-AmZAsNTo5jURN0C0zYNxZzDea6D2KW4
https://edera.gitbook.io/laifhaki-z-ukra-ns-ko-movi/?fbclid=IwAR0WA_GJBB7JwSnt_7iAYHpuSJm-AmZAsNTo5jURN0C0zYNxZzDea6D2KW4
https://edera.gitbook.io/laifhaki-z-ukra-ns-ko-movi/?fbclid=IwAR0WA_GJBB7JwSnt_7iAYHpuSJm-AmZAsNTo5jURN0C0zYNxZzDea6D2KW4
https://drive.google.com/file/d/0B6y-TSh0wJSAVF84dkRWZllobkE/view?fbclid=IwAR0xAjOCmiNlavqMOtMPLEQOKk7nVhBe1VIKa2Z2FLYkM1Nf6QPVGdYqL9M
https://drive.google.com/file/d/0B6y-TSh0wJSAVF84dkRWZllobkE/view?fbclid=IwAR0xAjOCmiNlavqMOtMPLEQOKk7nVhBe1VIKa2Z2FLYkM1Nf6QPVGdYqL9M
https://drive.google.com/file/d/0B6y-TSh0wJSAVF84dkRWZllobkE/view?fbclid=IwAR0xAjOCmiNlavqMOtMPLEQOKk7nVhBe1VIKa2Z2FLYkM1Nf6QPVGdYqL9M
https://drive.google.com/file/d/10GdsDosqMBcKaj_VVfpozx99p9BrNX5S/view?fbclid=IwAR2gjQhU6sxYivMAVuG69M0HFWKR6ezE2roZ3G1tk_fxMHomCTtFJjs642E
https://drive.google.com/file/d/10GdsDosqMBcKaj_VVfpozx99p9BrNX5S/view?fbclid=IwAR2gjQhU6sxYivMAVuG69M0HFWKR6ezE2roZ3G1tk_fxMHomCTtFJjs642E
https://www.youtube.com/watch?v=5u1a9MfVgsU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1rp9z0cFDPUw5SAfyR9aguxQHm1SfcrAUFEQg0vd8q6DfTTdCflcyGGFk
https://www.youtube.com/watch?v=5u1a9MfVgsU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1rp9z0cFDPUw5SAfyR9aguxQHm1SfcrAUFEQg0vd8q6DfTTdCflcyGGFk
http://osvita.ua/test/advice/65116/?fbclid=IwAR1X5n1b59Wc0YnJoRtnVS_zRl9tw__0z8kqSLugD1lxkNHHf0x7AKb_ehs
http://osvita.ua/test/advice/65116/?fbclid=IwAR1X5n1b59Wc0YnJoRtnVS_zRl9tw__0z8kqSLugD1lxkNHHf0x7AKb_ehs
https://miyklas.com.ua/p?fbclid=IwAR04hbDJKb1IVdygi6cBJys9yhenqgjkCyqmoFU0C7EBcfjFU95Rp6nQiSg
https://miyklas.com.ua/p?fbclid=IwAR04hbDJKb1IVdygi6cBJys9yhenqgjkCyqmoFU0C7EBcfjFU95Rp6nQiSg
https://webpen.com.ua/?fbclid=IwAR35djPoKi7xxjClY7MlwIiEY9db54dht1DJW6m8NfoJ4XuaTKr8X7eZTmY
https://webpen.com.ua/?fbclid=IwAR35djPoKi7xxjClY7MlwIiEY9db54dht1DJW6m8NfoJ4XuaTKr8X7eZTmY
https://www.youtube.com/watch?v=K8m0_KbJyaU
https://www.youtube.com/watch?v=yk78ktm7pqo&feature=share&fbclid=IwAR1_U7taJcv1tiBONL50-6dpyvMgZgd1UTFRYhRAEkVfvbA4l1p6x8jXalQ
https://www.youtube.com/watch?v=yk78ktm7pqo&feature=share&fbclid=IwAR1_U7taJcv1tiBONL50-6dpyvMgZgd1UTFRYhRAEkVfvbA4l1p6x8jXalQ
https://natalianemirovska.blogspot.com/2020/03/10.html?fbclid=IwAR3aVek_8G2xYRitOImSKjqNTgmsLPCkQhePPk-xJp6RJjEGgDsDRsBPKlU
https://natalianemirovska.blogspot.com/2020/03/10.html?fbclid=IwAR3aVek_8G2xYRitOImSKjqNTgmsLPCkQhePPk-xJp6RJjEGgDsDRsBPKlU
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користуюсь сама, тому що вони інтуїтивно зрозумілі, не відбирають багато часу і 

мають широкий діапазон можливостей. Сподіваюсь, знайдете для себе щось корисне! 

https://padlet.com/Perinola/3a2gzque1rm6?fbclid=IwAR3CcVk2SV-5N6QrnR09-

6GNjuXqgR35UbL5iiZ0xiHA52XuHC5XoJtUKxw 

Безкоштовний подкаст до ЗНО з української літератури 

http://osvita.ua/test/70536/?fbclid=IwAR04iaNTyNeWKeU2OOK4DDQuEOXlnNCJdj3F6p

DfeDOZ5tUpV79Eyapav-o 

Експрес-уроки української мови О.Авраменка 

http://ippo.kubg.edu.ua/ekspres-uroky?fbclid=IwAR216NuNFi1j-

iqg1N7ZdloskYDtFPH50MeEQ8RmeTIgfgsaH0zv1W20Inw 

Онлайн-тести "На урок" для повноцінної дистанційної перевірки знань, які 

здобули учні під час самостійної роботи. 

https://naurok.com.ua/post/organizaciya-distanciyno-roboti-pid-chas-

karantinu?fbclid=IwAR1Lh30wnp-hxEOlPrceKKZaAwtNhMM8fgUaDr-8z8Ifq_1t2EmE7-

wapDs 

Онлайн-сервіси для вчителів 

http://osvita.ua/school/71967/?fbclid=IwAR0QTaSZb5_-

kjzcEq0ecNZHiM1pTw8ZB7t41nYFDpaK6FUN61mWbAgeqks 

Дуже гарний спосіб підготовки до ДПА з української мови в 9 класі - написання 

диктантів. Але часто постає проблема: як самостійно (без допомоги вчителя, батьків, 

друзів) підготуватися до нього. Адже не завжди в рідних є час на диктування тексту. 

Тут Вам у пригоді стануть аудіодиктанти. Кілька з них пропоную Вашій увазі. 

Напишіть запропоновані аудіодиктанти і перевірте свою готовність до ДПА. 

https://svitlanashev.blogspot.com/2017/10/9_20.html?spref=fb&m=1&fbclid=IwAR2kSW8Jh

XMTieAnGwQ5EBkAzITko9PpJIQMewbvOwFV9A2yjVypn-nQqkY 

Національний вебінар МОН України з питань підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти. Зміни у підвищенні 

кваліфікації шкільних педагогів: МОН роз’яснює та відповідає на запитання. 

https://www.youtube.com/watch?v=SfNraWhOg2c&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3yTWQ

MStCCn05HRBU7o2kfcjJBrqB3cLwinrO_ThnCUBCbkFswfsYHJ6I 

Онлайн-курси для вчителів 

https://educationpakhomova.blogspot.com/2019/11/blog-

post_21.html?fbclid=IwAR2R2wE03y3FoDup_VB4C6OE02AZ8CkquMQzYNW1HKf3jepx

D9LNNEgz0q0 

Дистанційне навчання з додатком Google Glassroom 

https://drive.google.com/file/d/1AuOHoOz37gehOHnbXXb9x7NpOLCFWrmn/view?fbclid=

IwAR2w4von7Ggy4K-1gPi_aLtAcFcODHM7BQtg66nLQKu0POeb44XsC0aJsdc 

Електронна освітня платформа «МійКлас» пропонує широкий спектр матеріалів 

— завдання, теорія та тести у шкільних предметах. Кожне завдання має кроки 

розв'язання, таким чином учень може самостійно вивчати предмет і вчитися на своїх 

помилках. 

https://miyklas.com.ua/p?fbclid=IwAR04hbDJKb1IVdygi6cBJys9yhenqgjkCyqmoFU0C7EB

cfjFU95Rp6nQiSg 

 5 клас. Речення з однорідними членами .pptx 

6 клас. Числівник 

7 клас. Сполучник 

8 клас. Звертання. Вставні слова 

9 клас. Безсполучникове речення 

https://padlet.com/Perinola/3a2gzque1rm6?fbclid=IwAR3CcVk2SV-5N6QrnR09-6GNjuXqgR35UbL5iiZ0xiHA52XuHC5XoJtUKxw
https://padlet.com/Perinola/3a2gzque1rm6?fbclid=IwAR3CcVk2SV-5N6QrnR09-6GNjuXqgR35UbL5iiZ0xiHA52XuHC5XoJtUKxw
http://osvita.ua/test/70536/?fbclid=IwAR04iaNTyNeWKeU2OOK4DDQuEOXlnNCJdj3F6pDfeDOZ5tUpV79Eyapav-o
http://osvita.ua/test/70536/?fbclid=IwAR04iaNTyNeWKeU2OOK4DDQuEOXlnNCJdj3F6pDfeDOZ5tUpV79Eyapav-o
http://ippo.kubg.edu.ua/ekspres-uroky?fbclid=IwAR216NuNFi1j-iqg1N7ZdloskYDtFPH50MeEQ8RmeTIgfgsaH0zv1W20Inw
http://ippo.kubg.edu.ua/ekspres-uroky?fbclid=IwAR216NuNFi1j-iqg1N7ZdloskYDtFPH50MeEQ8RmeTIgfgsaH0zv1W20Inw
https://naurok.com.ua/post/organizaciya-distanciyno-roboti-pid-chas-karantinu?fbclid=IwAR1Lh30wnp-hxEOlPrceKKZaAwtNhMM8fgUaDr-8z8Ifq_1t2EmE7-wapDs
https://naurok.com.ua/post/organizaciya-distanciyno-roboti-pid-chas-karantinu?fbclid=IwAR1Lh30wnp-hxEOlPrceKKZaAwtNhMM8fgUaDr-8z8Ifq_1t2EmE7-wapDs
https://naurok.com.ua/post/organizaciya-distanciyno-roboti-pid-chas-karantinu?fbclid=IwAR1Lh30wnp-hxEOlPrceKKZaAwtNhMM8fgUaDr-8z8Ifq_1t2EmE7-wapDs
http://osvita.ua/school/71967/?fbclid=IwAR0QTaSZb5_-kjzcEq0ecNZHiM1pTw8ZB7t41nYFDpaK6FUN61mWbAgeqks
http://osvita.ua/school/71967/?fbclid=IwAR0QTaSZb5_-kjzcEq0ecNZHiM1pTw8ZB7t41nYFDpaK6FUN61mWbAgeqks
https://svitlanashev.blogspot.com/2017/10/9_20.html?spref=fb&m=1&fbclid=IwAR2kSW8JhXMTieAnGwQ5EBkAzITko9PpJIQMewbvOwFV9A2yjVypn-nQqkY
https://svitlanashev.blogspot.com/2017/10/9_20.html?spref=fb&m=1&fbclid=IwAR2kSW8JhXMTieAnGwQ5EBkAzITko9PpJIQMewbvOwFV9A2yjVypn-nQqkY
https://www.youtube.com/watch?v=SfNraWhOg2c&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3yTWQMStCCn05HRBU7o2kfcjJBrqB3cLwinrO_ThnCUBCbkFswfsYHJ6I
https://www.youtube.com/watch?v=SfNraWhOg2c&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3yTWQMStCCn05HRBU7o2kfcjJBrqB3cLwinrO_ThnCUBCbkFswfsYHJ6I
https://educationpakhomova.blogspot.com/2019/11/blog-post_21.html?fbclid=IwAR2R2wE03y3FoDup_VB4C6OE02AZ8CkquMQzYNW1HKf3jepxD9LNNEgz0q0
https://educationpakhomova.blogspot.com/2019/11/blog-post_21.html?fbclid=IwAR2R2wE03y3FoDup_VB4C6OE02AZ8CkquMQzYNW1HKf3jepxD9LNNEgz0q0
https://educationpakhomova.blogspot.com/2019/11/blog-post_21.html?fbclid=IwAR2R2wE03y3FoDup_VB4C6OE02AZ8CkquMQzYNW1HKf3jepxD9LNNEgz0q0
https://drive.google.com/file/d/1AuOHoOz37gehOHnbXXb9x7NpOLCFWrmn/view?fbclid=IwAR2w4von7Ggy4K-1gPi_aLtAcFcODHM7BQtg66nLQKu0POeb44XsC0aJsdc
https://drive.google.com/file/d/1AuOHoOz37gehOHnbXXb9x7NpOLCFWrmn/view?fbclid=IwAR2w4von7Ggy4K-1gPi_aLtAcFcODHM7BQtg66nLQKu0POeb44XsC0aJsdc
https://miyklas.com.ua/p?fbclid=IwAR04hbDJKb1IVdygi6cBJys9yhenqgjkCyqmoFU0C7EBcfjFU95Rp6nQiSg
https://miyklas.com.ua/p?fbclid=IwAR04hbDJKb1IVdygi6cBJys9yhenqgjkCyqmoFU0C7EBcfjFU95Rp6nQiSg
http://roippo.org.ua/upload/documents/ROIPPO_upld/2020/5%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81.%20%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B7%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20(1).pptx
http://roippo.org.ua/upload/documents/ROIPPO_upld/2020/6%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81.%20%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pptx
http://roippo.org.ua/upload/documents/ROIPPO_upld/2020/7%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81.%20%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pptx
http://roippo.org.ua/upload/documents/ROIPPO_upld/2020/8%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81.%20%D0%97%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.%20%D0%92%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20(1).pptx
http://roippo.org.ua/upload/documents/ROIPPO_upld/2020/9%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81.%20%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20(1).pptx
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Методичні рекомендації  щодо організації та здійснення 

дистанційного навчання 

 вчителям фізики, математики, інформатики                                 
 

Проаналізуйте наявні сервіси (Google, колеги тощо) та оберіть сервіси, що 

допоможуть викласти навчальний матеріал (можна створювати власні веб-ресурси). 

Сплануйте роботу з учнями: 

- створіть таблицю (Google документ), де буде інформація про тему (синхронне або 

асинхронне (самостійне) вивчення), засоби, дата проведення заняття (онлайн), 

інструктаж до завдань (чіткий), посилання на статті, відео, тексти тощо, правила 

оцінювання, контролю, дата, до якої має бути виконана робота (дедлайн); 

- створіть таблицю (Google документ) для зворотного зв’язку, де учні зможуть ставити 

запитання; 

- розробіть та обговоріть з учнями правила поведінки під час онлайн-зустрічей; 

- нагадуйте учням про онлайн-зустрічі (наприклад, за 15 хвилин до початку у групі 

Viber чи Telegram); 

- проведіть аналіз навчальних тем з метою виокремлення найголовніших на синхронне 

вивчення; 

- домовтеся з батьками про конструктивний зворотний зв'язок та інформуйте їх 

алгоритм дій. 

 Вимоги до онлайн-занять та завдань: 

- онлайн-заняття спрямовуйте на закріплення, на формування практичних навичок, на 

узагальнення (теоретичний матеріал (нескладний), надавайте частину навчального 

матеріалу  на самостійне вивчення (підручник, відео файли тощо); 

- детально аналізуйте готовий навчальний контент (тести, відеоуроки, тексти…), який 

ви плануєте запропонувати учням (з інтернет-джерел) на науковість, грамотність, 

відповідність навчальній програмі; 

- завдання добирайте цікаві, прикладні; точно і коротко сформульовані; на вибір; 

самостійно скласти учням; задачі на коригування (за потреби); завдання, де рівень 

складності наростає від елементарного до дуже складного; завдання з готовими 

відповідями; 

- для перевірки та навчання використовуйте тести (друковані та онлайн-тести: Google 

Drive (готові формуляри),  Kahoot - можна компонувати прості тести): частина тестів 

мають бути навчальні (формувальне оцінювання), а частина спрямовані на контроль 

знань;  

- давайте кожному учню індивідуальні завдання хоча би раз на кілька тижнів (можна 

вибірково); 

- здійснюйте контроль за вмінням дітей самостійно відрізняти головне від другорядного 

під час самостійного опрацювання навчального матеріалу (відео уроки, тексти..); 

- опитування здійснюйте в різних форматах: усне, письмове, з використанням 

можливостей сервісів, освітніх платформ, вебресурсів; 

- здійснюйте перевірку виконаних завдань (можна самоперевірку через надання 

посилання на розв’язок);  

- дотримуйтеся академічної доброчесності та навчайте учнів дотримуватися її. 

 

 Для практичної реалізації наданих порад пропонуються таблиці з посиланнями 

на засоби та інструментарій дистанційного навчання. 

 

 

 

https://kahoot.com/
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Поширенні веб-ресурси для дистанційного навчання 

№ Посилання Назва 

1 https://classroom.google.com/ Google Classroom 

2 https://new.edmodo.com Edmodo 

3 https://opiveeb.ee/ Tebo 

4 https://moodle.hitsa.ee Moodle 

5 https://drive.google.com Google Drive  

 

Google Classroom (детальніше) 

 

1 https://classroom.google.com/ Google Classroom (онлайн-

інструмент, який дозволяє 

організовувати навчальний 

процес з учнями у віртуальному 

просторі) 

2 https://vseosvita.ua/news/putivnyk-po-

google-classroom-iak-orhanizuvaty-

navchalnyi-protses-u-virtualnomu-prostori-

4570.html?fbclid=IwAR1PNAcdF_9a8W5pl

_rTNxNl6GyGG_KbzKF-

OW74pfQKmmWEGWJO0qXw9Q8 

Путівник по Google Classroom: 

як організувати навчальний 

процес у віртуальному просторі 

3 https://vseosvita.ua/library/vikoristanna-

google-classroom-dla-stvorenna-edinogo-

osvitnogo-prostoru-ta-upravlinna-navcalnim-

procesom-

74945.html?rl=509825&fbclid=IwAR1VZ44

uC1RIzJbvdvyfnwa5jHK_fLVui316sJhz982f

ckYnwIGNBcuqYhM 

Використання Google 

Classroom для створення 

єдиного освітнього простору та 

управління навчальним 

процесом 

4 https://www.youtube.com/watch?v=eTFkZo0

nJGs&feature=emb_share&fbclid=IwAR3dK

f5bhXP_lK41o0MBdlDThyd5qfT_nmxK7I1

5Wft3PV8XV-y9UCJfLSs 

Додавання формул у тести 

Google Forms 

5 https://www.youtube.com/watch?v=EcAqv8

Udw3M&fbclid=IwAR0C9IDQzYSol0c1Xei

N_gXfeJZd-

YkwoPUpidLUOFcRSBX7l7PyTvxIA3E 

Як виставити оцінку в Google 

Classroom, сформувати 

відомість з оцінками? 

 

 

https://classroom.google.com/
https://new.edmodo.com/
https://opiveeb.ee/
https://moodle.hitsa.ee/
https://drive.google.com/
https://classroom.google.com/
https://vseosvita.ua/news/putivnyk-po-google-classroom-iak-orhanizuvaty-navchalnyi-protses-u-virtualnomu-prostori-4570.html?fbclid=IwAR1PNAcdF_9a8W5pl_rTNxNl6GyGG_KbzKF-OW74pfQKmmWEGWJO0qXw9Q8
https://vseosvita.ua/news/putivnyk-po-google-classroom-iak-orhanizuvaty-navchalnyi-protses-u-virtualnomu-prostori-4570.html?fbclid=IwAR1PNAcdF_9a8W5pl_rTNxNl6GyGG_KbzKF-OW74pfQKmmWEGWJO0qXw9Q8
https://vseosvita.ua/news/putivnyk-po-google-classroom-iak-orhanizuvaty-navchalnyi-protses-u-virtualnomu-prostori-4570.html?fbclid=IwAR1PNAcdF_9a8W5pl_rTNxNl6GyGG_KbzKF-OW74pfQKmmWEGWJO0qXw9Q8
https://vseosvita.ua/news/putivnyk-po-google-classroom-iak-orhanizuvaty-navchalnyi-protses-u-virtualnomu-prostori-4570.html?fbclid=IwAR1PNAcdF_9a8W5pl_rTNxNl6GyGG_KbzKF-OW74pfQKmmWEGWJO0qXw9Q8
https://vseosvita.ua/news/putivnyk-po-google-classroom-iak-orhanizuvaty-navchalnyi-protses-u-virtualnomu-prostori-4570.html?fbclid=IwAR1PNAcdF_9a8W5pl_rTNxNl6GyGG_KbzKF-OW74pfQKmmWEGWJO0qXw9Q8
https://vseosvita.ua/news/putivnyk-po-google-classroom-iak-orhanizuvaty-navchalnyi-protses-u-virtualnomu-prostori-4570.html?fbclid=IwAR1PNAcdF_9a8W5pl_rTNxNl6GyGG_KbzKF-OW74pfQKmmWEGWJO0qXw9Q8
https://vseosvita.ua/library/vikoristanna-google-classroom-dla-stvorenna-edinogo-osvitnogo-prostoru-ta-upravlinna-navcalnim-procesom-74945.html?rl=509825&fbclid=IwAR1VZ44uC1RIzJbvdvyfnwa5jHK_fLVui316sJhz982fckYnwIGNBcuqYhM
https://vseosvita.ua/library/vikoristanna-google-classroom-dla-stvorenna-edinogo-osvitnogo-prostoru-ta-upravlinna-navcalnim-procesom-74945.html?rl=509825&fbclid=IwAR1VZ44uC1RIzJbvdvyfnwa5jHK_fLVui316sJhz982fckYnwIGNBcuqYhM
https://vseosvita.ua/library/vikoristanna-google-classroom-dla-stvorenna-edinogo-osvitnogo-prostoru-ta-upravlinna-navcalnim-procesom-74945.html?rl=509825&fbclid=IwAR1VZ44uC1RIzJbvdvyfnwa5jHK_fLVui316sJhz982fckYnwIGNBcuqYhM
https://vseosvita.ua/library/vikoristanna-google-classroom-dla-stvorenna-edinogo-osvitnogo-prostoru-ta-upravlinna-navcalnim-procesom-74945.html?rl=509825&fbclid=IwAR1VZ44uC1RIzJbvdvyfnwa5jHK_fLVui316sJhz982fckYnwIGNBcuqYhM
https://vseosvita.ua/library/vikoristanna-google-classroom-dla-stvorenna-edinogo-osvitnogo-prostoru-ta-upravlinna-navcalnim-procesom-74945.html?rl=509825&fbclid=IwAR1VZ44uC1RIzJbvdvyfnwa5jHK_fLVui316sJhz982fckYnwIGNBcuqYhM
https://vseosvita.ua/library/vikoristanna-google-classroom-dla-stvorenna-edinogo-osvitnogo-prostoru-ta-upravlinna-navcalnim-procesom-74945.html?rl=509825&fbclid=IwAR1VZ44uC1RIzJbvdvyfnwa5jHK_fLVui316sJhz982fckYnwIGNBcuqYhM
https://vseosvita.ua/library/vikoristanna-google-classroom-dla-stvorenna-edinogo-osvitnogo-prostoru-ta-upravlinna-navcalnim-procesom-74945.html?rl=509825&fbclid=IwAR1VZ44uC1RIzJbvdvyfnwa5jHK_fLVui316sJhz982fckYnwIGNBcuqYhM
https://www.youtube.com/watch?v=eTFkZo0nJGs&feature=emb_share&fbclid=IwAR3dKf5bhXP_lK41o0MBdlDThyd5qfT_nmxK7I15Wft3PV8XV-y9UCJfLSs
https://www.youtube.com/watch?v=eTFkZo0nJGs&feature=emb_share&fbclid=IwAR3dKf5bhXP_lK41o0MBdlDThyd5qfT_nmxK7I15Wft3PV8XV-y9UCJfLSs
https://www.youtube.com/watch?v=eTFkZo0nJGs&feature=emb_share&fbclid=IwAR3dKf5bhXP_lK41o0MBdlDThyd5qfT_nmxK7I15Wft3PV8XV-y9UCJfLSs
https://www.youtube.com/watch?v=eTFkZo0nJGs&feature=emb_share&fbclid=IwAR3dKf5bhXP_lK41o0MBdlDThyd5qfT_nmxK7I15Wft3PV8XV-y9UCJfLSs
https://www.youtube.com/watch?v=EcAqv8Udw3M&fbclid=IwAR0C9IDQzYSol0c1XeiN_gXfeJZd-YkwoPUpidLUOFcRSBX7l7PyTvxIA3E
https://www.youtube.com/watch?v=EcAqv8Udw3M&fbclid=IwAR0C9IDQzYSol0c1XeiN_gXfeJZd-YkwoPUpidLUOFcRSBX7l7PyTvxIA3E
https://www.youtube.com/watch?v=EcAqv8Udw3M&fbclid=IwAR0C9IDQzYSol0c1XeiN_gXfeJZd-YkwoPUpidLUOFcRSBX7l7PyTvxIA3E
https://www.youtube.com/watch?v=EcAqv8Udw3M&fbclid=IwAR0C9IDQzYSol0c1XeiN_gXfeJZd-YkwoPUpidLUOFcRSBX7l7PyTvxIA3E
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Цифрові інструменти, які дозволяють створювати інформаційні 

продукти для підтримки навчального процесу 

Учителям інформатики на допомогу 

 Посилання Назва 
1 https://www.draw.io/ Створення понятійних карт 

2 https://screencast-o-matic.com/ Запис екрана Screencast-O-

Matic 

3 https://wordart.com Створення хмарини слів 

4 https://awwapp.com/ Вебдошка 

5 https://padlet.com Вебдошка Padlet  

6 https://www.classroomscreen.com/ Онлайн-дошка з різними 

віджетами 

7 http://goqr.me/ Генератор QR-коду 

8 https://learningapps.org/  

9 https://edpuzzle.com/ 

 

Edpuzzle 

(Створення відео, тести) 

10 https://www.purposegames.com/ Purpose games 

(ігри (тести) з відео, можна 

створювати власні 

11 https://www.baamboozle.com/ Навчальні ігри (можна 

створювати власні) 

12 https://crosswordlabs.com/ 

 

Crosswordlabs 

(Створення та використання 

кросвордів) 

Для самоосвіти 
1 https://prometheus.org.ua/ Онлайн-курси від  Prometheus 

2 https://courses.ed-era.com Студія онлайн-освіти EdEra 

3 https://osvita.diia.gov.ua/courses Вебсайт Цифрова освіта «Дія» 

4 https://www.w3schools.com/ 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.W

3school.Anbu&hl=uk 

W3schools – це програма для 

веб-розробників, що містить 

підручники та посилання на 

мови веб-розробки, такі як 

HTML, CSS, JavaScript, PHP, 

SQL, W3.CSS та Bootstrap, що 

охоплюють більшість аспектів 

веб-програмування. Допоможе 

вивчити HTML, CSS, Php, Java 

Script, Jquery, Asp, Bootstrap, 

Sql та інші мови веб-

програмування. 

5 https://www.codecademy.com/learn  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ry

zac.codecademygo 

Codecademy —інтерактивна 

онлайн-платформа з навчання 7 

мовам програмування: Python, 

PHP, jQuery, JavaScipt, Ruby а 

також мови опису зовнішнього 

виду сторінки HTML та CSS. 

Кожен користувач має власний 

профіль. Для мотивації юзерів 

https://edpuzzle.com/
https://crosswordlabs.com/
https://prometheus.org.ua/
https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EDERA_BBF+WEB+2019/info
https://www.w3schools.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.W3school.Anbu&hl=uk
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.W3school.Anbu&hl=uk
https://www.codecademy.com/learn
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ryzac.codecademygo
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ryzac.codecademygo
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існує система заохочувальних 

бейджів за виконання вправ, 

індикатор проходження курсу, 

що їх можуть бачити інші 

користувачі. Також доступні 

словники HTML та CSS в 

межах одного курсу.  

Є можливість повного доступу 

протягом тижня до будь-яких 

курсів. Після того доступ є до 

теоретичних блоків і вступних 

практичних завдань 

6 https://www.sololearn.com/  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.so

lolearn  

 

SoloLearn – платформа, що має 

одну з найбільших колекцій 

БЕЗКОШТОВНОГО вмісту для 

навчання програмуванню, від 

початківців до професіоналів 

7 https://stepik.org/  

 

Stepik - освітня платформа і 

конструктор онлайн-курсів. Є 

можливість додавати свої курси 

з обмеженим функціоналом у 

безкоштовному варіанті 

8 https://reactmarathon.com/ Участь в онлайн-марафонах із 

ІТ. Наприклад react-марафон 

9 https://www.digitalacademy.in.ua/  Академія цифрового розвитку 

10 https://lpnu.ua/ciot/pro-kursy  Курси підвищення кваліфікації 

Центру інноваційних освітніх 

технологій Національного 

університету "Львівська 

політехніка" 

Для роботи з учнями 
1 https://www.netacad.com/  

 

Мережева академія Cisco – 

унікальна програма, яка 

об'єднує міць технологій і 

сучасних методик навчання. 

Відкриваючи учням і 

викладачам нові кар'єрні 

можливості, вона допомагає 

змінювати на краще своє життя 

і життя суспільства в цілому. 

Приєднатися до дружньої 

команди Академії може будь-

яка людина з будь-якої країни. 

2 https://vseosvita.ua/ Сайт «Всеосвіта» 

3 https://naurok.com.ua/ Освітній проект «На Урок» 

4 http://ac-cent.com/  Універсальний освітній простір 

«Акцент» 

5 https://www.schoollife.org.ua/usi-uroky-

informatyky/  

Шкільне життя 

6 https://osvita.ua/school/lessons_summary/informat/  

 

Osvita.ua. Інформатика 

(конспекти уроків + корисна 

інформація) 

7 https://miyklas.com.ua/info/uciteliam Електронний освітній ресурс 

https://www.sololearn.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sololearn
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sololearn
https://stepik.org/
https://reactmarathon.com/
https://www.digitalacademy.in.ua/
https://lpnu.ua/ciot/pro-kursy
https://www.netacad.com/
https://vseosvita.ua/
https://naurok.com.ua/
http://ac-cent.com/
https://www.schoollife.org.ua/usi-uroky-informatyky/
https://www.schoollife.org.ua/usi-uroky-informatyky/
https://osvita.ua/school/lessons_summary/informat/
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МійКлас 

8 http://grigorenko-sv.pp.ua/7-klas-y-ya-rivknd/7-klas-

y-ya-rivknd-konspekti-urokv/ 

Сайт вчителя інформатики 

Григоренка Сергія Васильовича  

(Білоукуракинський район 

Луганської області)  

9 http://zavadsky.at.ua/  Сайт Завадського І.О (КНУ ім. 

Тараса Шевченка) 

10 http://iktvshkoli.blogspot.com/2016/03/blog-

post_16.html   

Авторська майстерня Валерія 

Ракути (старший викладач, 

ЧОІППО ім. К. Д. Ушинського) 

11 http://teach-inf.at.ua/load/dlja_urokiv/3  Teach-inform. Вивчаємо 

інформатику (освітній сайт для 

вчителів інформатики) 

12 https://ukraine.googleblog.com/2020/03/blog-

post_27.html 

Офіційний Блог Google Україна 

13 http://kabinf.osvitahost.net/  

 

Сайт Буняка В.О. (Рівненський 

ОІППО) 

14 https://hoippo.km.ua/?page_id=1409  Хмельницький ОІППО 

(матеріал для дистанційного 

навчання)  

15 https://informatika-75.blogspot.com/ 

http://inform75.ucoz.ua/index/videouroki/0-36 

Ресурс «Інформатика в ЗЗОШ 

№75» (учитель Улинець Л.М.) 

відеоуроки 

16 https://quizizz.com/admin/Computer-Science-and-

Skills/9 

Quizizz 

Тести «Інформатика і навички» 

17 https://teachfromhome.google/intl/uk/ Освітній проєкт Google для 

вчителів «Навчайте з дому» 

Учителям математики на допомогу 

№ Посилання нназванаваз Назва 
1 https://prometheus.org.ua/ Онлайн-курси від  Prometheus 

2 https://courses.ed-era.com Студія онлайн-освіти EdEra 

3 https://osvita.diia.gov.ua/courses Вебсайт Цифрова освіта «Дія» 

4 https://teachfromhome.google/intl/uk/ Освітній проєкт Google для вчителів 

«Навчайте з дому» 

5 https://miyklas.com.ua/info/uciteliam Електронний освітній ресурс МійКлас 

6  https://vseosvita.ua/ Сайт «Всеосвіта» 

7 https://vseosvita.ua/test/10-klas-pokhidna-

skladenoi-funktsii-27905.html 

https://vseosvita.ua/test/8-klasploshchi-fihur-

24811.html 

https://vseosvita.ua/test/8-klaskvadratni-rivniannia-

23873.html 

https://vseosvita.ua/test/7-klas-systemy-liniinykh-

rivnian-15211.html 

https://vseosvita.ua/test/6-klas-ratsionalni-chysla-

11341.html 

Тести «Всеосвіта» 

8 https://naurok.com.ua/  Освітній проєкт «На Урок» 

9 http://yakistosviti.com.ua/ Український проєкт «Якість освіти» 

10 https://www.taskutark.ee/ 

 

Вебсайт (Естонія) 

 (цікавий матеріали для уроків) 

11 https://hoippo.km.ua/?page_id=1409   Хмельницький ОІППО (матеріал для 

http://grigorenko-sv.pp.ua/7-klas-y-ya-rivknd/7-klas-y-ya-rivknd-konspekti-urokv/
http://grigorenko-sv.pp.ua/7-klas-y-ya-rivknd/7-klas-y-ya-rivknd-konspekti-urokv/
http://zavadsky.at.ua/
http://iktvshkoli.blogspot.com/2016/03/blog-post_16.html
http://iktvshkoli.blogspot.com/2016/03/blog-post_16.html
http://teach-inf.at.ua/load/dlja_urokiv/3
https://ukraine.googleblog.com/2020/03/blog-post_27.html
https://ukraine.googleblog.com/2020/03/blog-post_27.html
http://kabinf.osvitahost.net/
https://hoippo.km.ua/?page_id=1409
https://informatika-75.blogspot.com/
http://inform75.ucoz.ua/index/videouroki/0-36
https://teachfromhome.google/intl/uk/
https://prometheus.org.ua/
https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EDERA_BBF+WEB+2019/info
https://teachfromhome.google/intl/uk/
https://vseosvita.ua/
https://vseosvita.ua/test/10-klas-pokhidna-skladenoi-funktsii-27905.html
https://vseosvita.ua/test/10-klas-pokhidna-skladenoi-funktsii-27905.html
https://vseosvita.ua/test/8-klasploshchi-fihur-24811.html
https://vseosvita.ua/test/8-klasploshchi-fihur-24811.html
https://vseosvita.ua/test/8-klaskvadratni-rivniannia-23873.html
https://vseosvita.ua/test/8-klaskvadratni-rivniannia-23873.html
https://vseosvita.ua/test/7-klas-systemy-liniinykh-rivnian-15211.html
https://vseosvita.ua/test/7-klas-systemy-liniinykh-rivnian-15211.html
https://vseosvita.ua/test/6-klas-ratsionalni-chysla-11341.html
https://vseosvita.ua/test/6-klas-ratsionalni-chysla-11341.html
https://naurok.com.ua/
https://www.taskutark.ee/
https://hoippo.km.ua/?page_id=1409
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дистанційного навчання)  

12 https://educationpakhomova.blogspot.com/2020/03

/10.html?m=1 

Блог Пахомової Ірини Миколаївни 

(канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри 

фізики кристалів фізичного 

факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна) 

Сучасні технології в освіті (доповнена 

реальність, STEM-освіта), корисні 

матеріали для НУШ, практичні 

інструменти і ресурси. 

13 https://sites.google.com/a/lyceum2.cv.ua/metodicni

j-navigator/do-uroku/8-klas 

Методичний навігатор 

14 https://terletskyi.blogspot.com/p/blog-

page_98.html 

Архів завдань ЗНО 

15 руhttps://my.science.ua/directory-category/math/ Сайт «Математичний олімпіадний 

рух України  

16 https://imzo.gov.ua/stem-osvita/novini-

vseukrayinskogo-virtualnogo-naukovogo-stem-

tsentru/ 

Всеукраїнський віртуальний науковий 

STEM-центр 

 

17 https://www.mathsisfun.com/geometry/protractor-

using.html  

Ігри. Головоломки, візуалізація 

18 https://quizizz.com/admin/Mathematics/2 Популярні вікторини, тести, логічні 

завдання 

19 https://www.foxcademy.com/#welcome Foxcademy  

20 https://vara.e-koolikott.ee/taxonomy/term/4900 Цифрове сховище навчання у 

середовищі early.e-koolikott  (проєкт 

Vara.e-koolikott.) 

21 sisuloome.e-koolikott.ee.  Сайт, на якому знаходиться 

нструмент для створення навчальних 

матеріалів з можливостями H5P 

22 http://nataliya-bayun.blogspot.com/ Персональний блок Наталії Баюн 

23 https://uk.khanacademy.org/ Khan Academy (українська) 

Відеоуроки 
24 https://www.youtube.com/channel/UCugp2JTHik

6cdFxs1GbEOGg  

 4 – 11 класів  

25 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2492

778044297727&set=gm.1958288954303668&ty

pe=3&eid=ARAGxndHUFtdHCF6ormXnSHfFg

6EW_lJPowR0CPJxrn9J4BvqZKFV9zVFQLA3

4e8H128UXetVaSOJ7_K  

Геометрія 11 клас 

26 https://youtu.be/BwTp_2CNq0E  Двогранні кути. Лінійний кут 

двогранного кута 

27 https://youtu.be/WvOauhM1TXQ  Многогранник та його елементи 

28 https://youtu.be/rKprclJFmKA  Опуклі многогранники 

29 https://youtu.be/vpBF4sRd9b4  Призма. Пряма і правильна призми 

30 https://youtu.be/7XtWWEnKvUQ  Площа бічної та повної поверхонь 

призми 

31 https://youtu.be/h61mYfXbwSw  Паралелепіпед 

32 https://youtu.be/vBYN5MdMbg U  Піраміда. Правильна піраміда 

33 https://youtu.be/ZD3IYUxefWM Площа бічної та повної поверхонь 

піраміди 

34 https://youtu.be/kQo5aWejOl4  Перерізи многогранників 

35 https://youtu.be/6dNDI42uqE0  Правильні многогранники 

https://educationpakhomova.blogspot.com/2020/03/10.html?m=1
https://educationpakhomova.blogspot.com/2020/03/10.html?m=1
https://sites.google.com/a/lyceum2.cv.ua/metodicnij-navigator/do-uroku/8-klas
https://sites.google.com/a/lyceum2.cv.ua/metodicnij-navigator/do-uroku/8-klas
https://terletskyi.blogspot.com/p/blog-page_98.html
https://terletskyi.blogspot.com/p/blog-page_98.html
https://my.science.ua/directory-category/math/
https://my.science.ua/directory-category/math/
https://imzo.gov.ua/stem-osvita/novini-vseukrayinskogo-virtualnogo-naukovogo-stem-tsentru/
https://imzo.gov.ua/stem-osvita/novini-vseukrayinskogo-virtualnogo-naukovogo-stem-tsentru/
https://imzo.gov.ua/stem-osvita/novini-vseukrayinskogo-virtualnogo-naukovogo-stem-tsentru/
https://www.mathsisfun.com/geometry/protractor-using.html
https://www.mathsisfun.com/geometry/protractor-using.html
http://nataliya-bayun.blogspot.com/
https://www.youtube.com/channel/UCugp2JTHik6cdFxs1GbEOGg?fbclid=IwAR1xXDwSx6bwvZp80FMng9Llx7oYAWzXIFWe1CGhF7_9StbrKKo1UIEVmQ8
https://www.youtube.com/channel/UCugp2JTHik6cdFxs1GbEOGg?fbclid=IwAR1xXDwSx6bwvZp80FMng9Llx7oYAWzXIFWe1CGhF7_9StbrKKo1UIEVmQ8
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2492778044297727&set=gm.1958288954303668&type=3&eid=ARAGxndHUFtdHCF6ormXnSHfFg6EW_lJPowR0CPJxrn9J4BvqZKFV9zVFQLA34e8H128UXetVaSOJ7_K
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2492778044297727&set=gm.1958288954303668&type=3&eid=ARAGxndHUFtdHCF6ormXnSHfFg6EW_lJPowR0CPJxrn9J4BvqZKFV9zVFQLA34e8H128UXetVaSOJ7_K
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2492778044297727&set=gm.1958288954303668&type=3&eid=ARAGxndHUFtdHCF6ormXnSHfFg6EW_lJPowR0CPJxrn9J4BvqZKFV9zVFQLA34e8H128UXetVaSOJ7_K
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2492778044297727&set=gm.1958288954303668&type=3&eid=ARAGxndHUFtdHCF6ormXnSHfFg6EW_lJPowR0CPJxrn9J4BvqZKFV9zVFQLA34e8H128UXetVaSOJ7_K
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2492778044297727&set=gm.1958288954303668&type=3&eid=ARAGxndHUFtdHCF6ormXnSHfFg6EW_lJPowR0CPJxrn9J4BvqZKFV9zVFQLA34e8H128UXetVaSOJ7_K
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FBwTp_2CNq0E%3Ffbclid%3DIwAR0yOx7Y5fs6Ms4l7kOnd_fZGSc896LYesFKuLsC0fIXckp4Ran9RNRcSY4&h=AT1qIh0_1EpxtT59rsuPrljFsRSBnmEfgWOirIy6gCev28JwWZ1WUo7FXqap7qb4J1VJ2hUK95-9IR7Wp6TvGUJmsGAZfrRWVLFqDrrlQM57hkAE5i2TB1T1FlUjWXm0BxYzIggfMxGwUPYWL5jcyy3nJrlHj-5KWw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FWvOauhM1TXQ%3Ffbclid%3DIwAR0g5mnUexhyaPE2jVF7yEAZTLATWM3LBp-uVT-HtCblvcXmjIOCN5oe0IQ&h=AT2NA6VD8xwSLNnIdW37PKNfMWwO8r2hv2E2m1CFKx2wS3Frt5ElmOT8Ox_U_ocFqUjlJnZicOxmj9DribWQ0HZ1jmYvAIA-1E2vsiIsP0DAYFdUO16J8fHBn8kXhS6Sq1tGqkUpJoooztskKrlnXUfYVVxH_3Hv4Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FrKprclJFmKA%3Ffbclid%3DIwAR0fog5JbiEGxGEtRwglFmS85Hd1f5DX3F-UvhJroFkMOf4hik1YGaMacMk&h=AT155VZTwrHT5DFBOL5ROJQ-QCLcg1y5OrmFlZqpPTDdslKYzgP6cdaL0XUR-9aDPOnE-JqvxswP_eRVZzkOS7nYP0bTv8p8fiqnRtYhz1VMv21PgyjhqIt3EkKT3WeEB8blFgn982PQnB93KLb4GxO18UDcO-pfGA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FvpBF4sRd9b4%3Ffbclid%3DIwAR3UV1SP_adBp_G3uYsUj9bD7vAPjzRvWUZduHRxf8ADDg39mbrZW_g4y4Q&h=AT3JVWwfcAXywU6YO4kWxlQ-iLO0islDgD9ybOvHavJY5H4hKeKFoRYDPsQVhofsAGcknPwV_sJ_Smv1MSjCCX93ijmtxX94DHSe5bl7dJS9kezLcGBl9jLMZUvB_jJXcmdEbr0r6aER6Lcksarh7kaL3oQ6osg0VQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F7XtWWEnKvUQ%3Ffbclid%3DIwAR3exH8A5Vl112eYo5NsTIYlgTvgBeRo5VOiMSkF0rSfXQ4swmGJt01EVLo&h=AT1VZS6hNfb9kwUO8AjKb0Ja5ip4XyALJ3jZuh4zkssByijVcfEZYGyzLIkzqSmYLo7TrCjfVAv5uLtdagePMr5ymZZiYLj3AwfBHYFbvEn9UuAdq_JLvB18uUhBswG7e1WITqMywHjjYVxZXiz_o9ruK3c3wP4lbg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fh61mYfXbwSw%3Ffbclid%3DIwAR3YBJiBTm7Krb_QjvEItsjH6fRRfo5oya3Xnt3ZYAshYT-B7lmJwAPLeQ8&h=AT2nlxB36qK-lLQt7P7FQoyNzeKnhSc9iv95mkZYUbZiCRfPfIRexuQ-oI6hw0GyhbsK8JWgJjypRZUVOYpvvsYFt1pGi5W6lrKRbJd9G-OevcNMf68M5ZXRvBCFwnXjlvAHRXOtQynucq3TAHzRaJmR4mnjKqfd7g
https://youtu.be/vBYN5MdMbg%20U
https://youtu.be/ZD3IYUxefWM
https://youtu.be/kQo5aWejOl4
https://youtu.be/6dNDI42uqE0
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36 https://youtu.be/l1_GbPuvAtg  Тіла обертання. Циліндр 

37 https://youtu.be/mnef_FjrP3U  Куля і сфера 

38 https://youtu.be/NgWpPTy2FbU  Комбінації геометричних тіл 

39 https://youtu.be/LvjY75g3fGM  Поняття об'єму тіла. Об'єм 

прямокутного паралелепіпеда 

40 https://youtu.be/foXFNmmagws  Об'єм призми 

41 https://youtu.be/8wfg1zyDCMc  Об'єм циліндра 

42 https://youtu.be/vorVJD3K_5s  Об'єм піраміди 

43 https://youtu.be/rbvStHAcxxc  Об'єм конуса 

44 https://youtu.be/YgtboKwUszQ  Об'єм кулі 

45 https://youtu.be/0uWvz1zJdiE Площа бічної та повної поверхні 

циліндра 

46 https://youtu.be/eLQCE-uoSGM Площа поверхні конуса 

47 https://youtu.be/yXbgTQ6I2JM  Площа сфери 

Алгебра і початки аналізу.  11клас 
48 https://youtu.be/9asKLjchFCs  Степінь з дійсним показником 

49 https://youtu.be/Rsr6TWBnzPM  Властивості та графік показникової 

функції 

50 https://youtu.be/xo_rkSCSaUo  Логарифм числа 

51 https://youtu.be/waYIBXIF6sI  Основні властивості логарифмів 

52 https://youtu.be/pYETDnIUqKw  Логарифмічна функція, її графік і 

властивості 

53 https://youtu.be/_r-yj_NCAJM Показникові рівняння 

54 https://youtu.be/vS1a9lgOLUk  Показникові нерівності 

55 https://youtu.be/I89rxqD2gTM  Логарифмічні рівняння 

56 https://youtu.be/Xai4vjInjLE  Логарифмічні нерівності 

57 https://youtu.be/AREQGZuuqCw  Первісна та її властивості. Таблиця 

первісних 

58 https://youtu.be/zU6mT6bWjhI Визначений інтеграл. Формула 

Ньютона-Лейбніца 

59 https://youtu.be/wP4XTjNiGCI  Геометричний зміст визначеного 

інтеграла. Обчислення площ плоских 

фігур 

60 https://youtu.be/kQn4L96dPGk  Множина та її елементи. Підмножини 

61 https://youtu.be/2NwymZkwOsM   Випадкова подія 

62 https://youtu.be/W_xuanZa8J8  Відносна частота події. Ймовірність 

події 

63 https://youtu.be/z53MXj46iJM Елементи комбінаторики. Розміщення, 

перестановки, комбінації 

64 https://youtu.be/QYISoYM5E8Q  Комбінаторні правила суми та добутку 

65 https://youtu.be/t4gmv8Q4nLo  Елементи математичної статистики. 

Вибіркові характеристики 

 https://youtu.be/h2EjoMZBEgg  Графічне подання інформації про 

вибірку 

66   

67 https://www.youtube.com/playlist?list=PLnAzmi

pT6tHTVBU5e-ensLC-

sva3NPxlB&fbclid=IwAR1JuXmn-

uSm0vz6Zl2ArG5Du8MFsVY4XV4Ust6s8jvoL

CCKwPXrjGml7h8&app=desktop  

Координати в просторі  (10 клас) 

68 https://www.youtube.com/watch?v=LdyLaeGNS Алгебра 9 клас 

https://youtu.be/l1_GbPuvAtg
https://youtu.be/mnef_FjrP3U
https://youtu.be/NgWpPTy2FbU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FLvjY75g3fGM%3Ffbclid%3DIwAR1mqnDaKWKIZZ1SCxj0UCce2sLJ3_yQ_kBqviblFiW-RQHxfnKGxnCx3U4&h=AT3SFuIhUbL2xRJjMlKYD-Jf7MwdTivAnuR06UtORE1_ADI9W14m3Uwdo0Kq2Oop6rSE6jUFY6cGIy0HL1mpI07R7W-omz-IPB6-6W26ojqKWpa7Bqj22YnDsgJtNSfi1YFs635x7yB-DZVk1KMrnOTdxwq3-Gng-Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FfoXFNmmagws%3Ffbclid%3DIwAR3U2Tesxj3mKCqDIWyDjzGlmIMfWm2YudZGPc0JHmlRLW-cbMfdEfFGxsU&h=AT2QMQX9aT7nyJYKy0kUafHxrR7JMxUImJOR2TkqPRd189uQx3E_HJdBP3Ml4PZWyZsOiXTZk0EU8VVyUCA0SgHMal2FaLRIzif6jopgWKNeCxqrEfgbVHXgPPuJwxKC7AYBeKPw4CsdOuNYNedI_ComwgNiJ9US_w
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F8wfg1zyDCMc%3Ffbclid%3DIwAR0NRpSr0oSUbjDEUeCGnh_VbU2yMhibIDqgi-BbIml1gAUEOO6wd1bGI20&h=AT34LZ9NaAy_AudJ7A_RjYYOum_eicgO1oERee0U1_p4mNUFjJuIOve4apRc1__MmSd-MsGDh9KauFEieIF6FCU0sqhsPTtpyh9GVS9LpIs_qis45QLD48ArBVEqBJZ31zK4KyVDP4-R-rZwR3Br6cub0lLf8M6g-g
https://youtu.be/vorVJD3K_5s
https://youtu.be/rbvStHAcxxc
https://youtu.be/YgtboKwUszQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F0uWvz1zJdiE%3Ffbclid%3DIwAR0TPRI6jb8Lvn4NZQRWmSvDHbATMzALF7Wtt5hHWtIsEEcVcrL9Beaa-Lc&h=AT2HaS4b_9LfqVfwYbkxyY3e3MLlZi04ET3_1VUVmdGCWsq1YfLFfgTk1-tQcaxPB97hoKRaai6kkgDkJCRxU8byd2eHAkdby33El-oKFFyHNhoS4AycmQ_GOaTvWa0TmGg3PnFXi0IDIkY-w1zDnejoy3rMdN1FcQ
https://youtu.be/eLQCE-uoSGM?fbclid=IwAR0FYzYB5OjlfSJOHcGDlybSzchKSuRNuNHl6qNbHs4cH2CU0TDpNFjf5FM
https://youtu.be/yXbgTQ6I2JM?fbclid=IwAR2hJzr4Jf0GnHX9-F9ccWOZauBmLgCOk5y69s0CVU1XEvaXv6FSAu__oeI
https://youtu.be/9asKLjchFCs
https://youtu.be/Rsr6TWBnzPM
https://youtu.be/xo_rkSCSaUo
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FwaYIBXIF6sI%3Ffbclid%3DIwAR1-wntD1rjwSEe61AqP6COhvguzgCJMcma5bfY1F8gokPWJGhn3ujbznos&h=AT2A01UbYviA_aD0EqRax0J3P2HY72bnP4a_1n8-sW7NyNo_5X9F9odfazgD9faH1E8l2pTFtY16XMyxvJaXrr2HqqITVrZ2GMPZ8y7xOP9l_lucu2t-xkeFYtjKDpU30vsqFr2VvKSO3GySNEDtuS1pO8WUGwguXA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FpYETDnIUqKw%3Ffbclid%3DIwAR0_CF9iBaG8yaLrlF38MnZXX8ZRErUrZcmXLon5fdqdMog9LeMUt8dnbCU&h=AT0iNVE278Xi0MqqtDtLmu4iydo4JTM6cIBMeRdXrEGuH-duV0o2QHT6iR_1vk8pt5h8Z2-mNE-UlY-D1MYVtFEpQdvDUtfSvkT6e7T-QstSfH7ASzyziv28PPnYA-KeRRamcLrGQCe3G1Hci7GtRzno2lurkv5I8Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F_r-yj_NCAJM%3Ffbclid%3DIwAR3cFqs_cNJADL0EpdZosr_Yfs1cg7DpgDnjd4GOAUyYm41S-bA6a_eCnW8&h=AT3_zMEAr2-_UDwbloWp6pSsa1GaJ0hrfPdyZmCLE8FKKDQk84ce3Z1lm_QUkDnaMzwHe2lNPLo8b1corFvnrl220xOpCvYaSwZWLCveorFZwnXZPS2dwCPGZRwUrTpmNv7rtGHhJXn6fapHaPIjy--_z5RylhmYSw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FvS1a9lgOLUk%3Ffbclid%3DIwAR3w1e-Uzsw6FVmF2BOyiwJoAwjrB7dnUg-zppLlhaDQIJ0hmtlJOJzPrb0&h=AT0JETNiZXUxr0QWn7l8x-mg-L-y_SeZxkQc3j5C7GK9ed21rgy-OJE29rDOrZv1Y3Rk_5a2YytjwBZxDrnVjquZmE9DeZW88Rwq1anD4V6lkUypI_q71TzsC0qy-0ROzMzbQvtQJD6wotocMKbCwrdRdb_CwipPXQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FI89rxqD2gTM%3Ffbclid%3DIwAR2CDLUgK4sJ-oMXtjpB5uZGRWG-GBAm0h1ydCbVfdNiULQVFIojEQs4fRk&h=AT2UIaOXugqMs79IQA0jYr-nG_SWADqW2jJ62UQ23_WV_MJZXTjxaZapSnMx9HdNDWyoVbMv7TTfqCjIVC2oq4TYy6mHNs5ZbMJZjfS3MG16UdajVImkhsIjrOMMhDva7tYeESHxoSWPqP5hzeUen-wLt4EY5EnCrw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FXai4vjInjLE%3Ffbclid%3DIwAR2WEhb2LFlD7LAa7wFDSrkeaigOS2sosZtg13ePNc4Zq8vU3WbA687-oSY&h=AT2EzSIWbQBrRrXK0fZM_fsztSH_ZAGwcl68SvBSsEFOgd-tXTTPWq7nCS8IYmR9FSuA_AGjE5KeCXUSGjNwmBYsMTN64prWNB_LWz6NWG2JYCIJK4OGlo0slXJzCLThcCVo3BVjyrW7WDTfXDTe4eR-jcn0LawtXg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FAREQGZuuqCw%3Ffbclid%3DIwAR2_hhd556PhOKvnlPUViaZu-MXw3Nd2DUYs0QTgglRwUlSiL9aLdVWrlPs&h=AT0BUQm07qyxYEVch0dfyL7moBm1TJ803J9DVx-da0qus550axynEv-nffR3LZZ8fdKb-A55jiz6SV-wuETcb5wXetyn2q2nB5tKYm9_sbkym3PRftbOrMNQYEU5L0MyfBMKAYjA1AbqZ0_ynoKxzq4RfO2Q4Wyjvg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FzU6mT6bWjhI%3Ffbclid%3DIwAR1gSoniMyD4MWSwCK5-akiKqRc8Am0bMHC6JcPtPAojgM9AvLGjXvds34o&h=AT1IKLgbBXq7bwBCsiJ7j77C2hpquNnrKpZbMLNmofK5Mu6bJHSAB8IW3mL5-W1_SyQqg6apZr9zhIIl_XEl27pI9qH435F2OEW44PRzeSP7XXisRJWY9cj_BdAWaPeLXgKBAHzJxa4CpQfueMC_qSHHcUfAbqeDKQ
https://youtu.be/wP4XTjNiGCI
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FkQn4L96dPGk%3Ffbclid%3DIwAR2IfBuCm7F8T4IZHzaZvh4NsAMGYLQhpoC5spqbKQFheQynP7ZA1YRLwjI&h=AT0BMS1mwAQEah_aKzyEnufvzDu1tDYMpfYI3a4IexRgKDcTHp5VMJvAzTrdMGO-I-WZlIlfyHdrMpb4tyhd7EBVz9R4AAR2NCcrQNacQEYmeAailkxZNWCZEimpHDZulLKskpih7HFWIS3GDsR_yhPMwDDnzsKeTw
https://youtu.be/2NwymZkwOsM
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FW_xuanZa8J8%3Ffbclid%3DIwAR3n37u9215pX8t6IpPduEa_SCPjLR6D7NcPz_9Ypw-LLFcuzdY5Je-3o-c&h=AT1HO3S646ZFPn5770jiV971ogZ_xRZIfK0eocx-d0VdDmsCBj-HLS4i4QX2XAyNQi_sFWzIpqR1oWPvUmb1tu8R6F4IlEILQ9pKpTpD2UmipCrIs_WR15OShVDFO6vqmwl6ADVyufiHfa8Ik6VsWxvwkFzIHZ2gSA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fz53MXj46iJM%3Ffbclid%3DIwAR3Cg0Ih4Aq1XHlhgS93gtnxmrk_sfm8oZnDQANYdR_xnUhwSHyHocDOlqU&h=AT1H6JvcuDww2-2aohaWVskcoBr0U_ufniZXjzqcX9gNocK9_g5OkozXLEtQwPmUGfNTyeeyOsrjoMHfBRcNfCqtxV_yk-GuMGp07jb9R4hwr_A1v35vwC6gUiHgon7FtY9lT9CamqyVJ-XAj5NE0nBg5LMyWXimRg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FQYISoYM5E8Q%3Ffbclid%3DIwAR2dyiDI5-qXqoGH4FkLU5owBVd5SzYNz7QCcWwzH95EyvDpb4KY7ANSDE8&h=AT2XWbHIcme_NJBU4ZZowBZNhJ71SFq7wPuiBZGdqy7OdEDpNEPJmJi4epIAXNM61QlpZXl4ZVW8M_4eQ2hLEuNKOHXts240lDk097BJ0CBh_DURKiI5_y7Vkb9gCdaZ5Qy1s39GI6l8E7gTyWCJ1uPGLmEtUhAt7Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Ft4gmv8Q4nLo%3Ffbclid%3DIwAR1rQtaJvuxg5jbb3d66CvdRZtxZNbY3oJArsh_zg3-M6uYyQnc2mzlvfhI&h=AT0zHdD__VqE_eC3ucHioIq39wIBOnFdzFctKaZyrMOlpHlSbFa6mUg-bQnOY6ni7eEEJw92tryYYOHTD7jSFTbQU5cockYWXi8ZXyD2OSAlQ1jZiBAJc5P0wxII_cC3tbjdtMhpXrEHEteEiu7mnGfqzca9K56NoQ
https://youtu.be/h2EjoMZBEgg?fbclid=IwAR3V8W84-JPWZnuWhbwGiSGtFafa7L3dt6HddAHKJ9M12TxrGsTFl59qoe4
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnAzmipT6tHTVBU5e-ensLC-sva3NPxlB&fbclid=IwAR1JuXmn-uSm0vz6Zl2ArG5Du8MFsVY4XV4Ust6s8jvoLCCKwPXrjGml7h8&app=desktop
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnAzmipT6tHTVBU5e-ensLC-sva3NPxlB&fbclid=IwAR1JuXmn-uSm0vz6Zl2ArG5Du8MFsVY4XV4Ust6s8jvoLCCKwPXrjGml7h8&app=desktop
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnAzmipT6tHTVBU5e-ensLC-sva3NPxlB&fbclid=IwAR1JuXmn-uSm0vz6Zl2ArG5Du8MFsVY4XV4Ust6s8jvoLCCKwPXrjGml7h8&app=desktop
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnAzmipT6tHTVBU5e-ensLC-sva3NPxlB&fbclid=IwAR1JuXmn-uSm0vz6Zl2ArG5Du8MFsVY4XV4Ust6s8jvoLCCKwPXrjGml7h8&app=desktop
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnAzmipT6tHTVBU5e-ensLC-sva3NPxlB&fbclid=IwAR1JuXmn-uSm0vz6Zl2ArG5Du8MFsVY4XV4Ust6s8jvoLCCKwPXrjGml7h8&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=aSSKv7GX-YA&list=PLnAzmipT6tHTVBU5e-ensLC-sva3NPxlB
https://www.youtube.com/watch?v=LdyLaeGNS8M&list=PLeb-UxVXmUb5LsqnLgHXDa0cQV9bUekkN&fbclid=IwAR1jkD-UQPVT9IKDZHy5At_oM4tJTM_Gab2amSiOZ8gKRhKrPrT0b2Feegw


48 
 

8M&list=PLeb-

UxVXmUb5LsqnLgHXDa0cQV9bUekkN&fbcli

d=IwAR1jkD-

UQPVT9IKDZHy5At_oM4tJTM_Gab2amSiOZ

8gKRhKrPrT0b2Feegw  

69 https://www.youtube.com/playlist?list=PLkZMZ

m2LBREPEbyX3IcmWzVFLL8VR8tNj 

Геометрія 9 клас 

70 https://www.youtube.com/watch?v=1y2-

Tm7PYSY&list=PLkZMZm2LBREOjBABcMM

LEludszozV2Zs4  

Алгебра 8 клас 

71 https://www.youtube.com/watch?v=IPnbCqsg-

Rw&list=PLkZMZm2LBREObl0Tc9VkGCqXpJ

LVU5sxb 

 Геометрія 8 клас 

72 https://www.youtube.com/watch?v=z87M5pTM

CQ4&list=PLeb-UxVXmUb7vO5x6DK6-

Kq6SqEnl20LO 

Алгебра 7 клас 

Учителям фізики на допомогу 

№ 

 

Посилання Назва  

1 https://prometheus.org.ua/ Онлайн-курси від  Prometheus 

2 https://courses.ed-era.com Студія онлайн-освіти EdEra 

3 https://osvita.diia.gov.ua/courses Вебсайт Цифрова освіта «Дія» 

4 https://imzo.gov.ua/stem-osvita/novini-

vseukrayinskogo-virtualnogo-naukovogo-stem-

tsentru/ 

Всеукраїнський віртуальний 

науковий STEM-центр 

 

5 https://miyklas.com.ua/info/uciteliam Електронний освітній ресурс 

МійКлас 

6 https://www.taskutark.ee/ 

 

Вебсайт (Естонія) 

(цікавий матеріал для уроків) 

7 https://vara.e-koolikott.ee/taxonomy/term/4900 Цифрове сховище навчання у 

середовищі early.e-koolikott  (проєкт 

Vara.e-koolikott.) 

8 sisuloome.e-koolikott.ee.  Сайт, на якому знаходиться 

нструмент для створення 

навчальних матеріалів з 

можливостями H5P 

9 https://www.digitalacademy.in.ua/ Сайт Академії цифрового розвитку 

10 https://quizizz.com/admin/Science/4 Тести (самоперевірка) 

11 https://www.schoollife.org.ua/usi-uroky-

fizyky/?fbclid=IwAR2fOY-

6sRnSTswkaX7URyFbaKT7eZD7WwDsk25fg3g-

eO7NGU7RzCPNDwM 

Сайт Шкільне життя   

12 https://www.facebook.com/schoollife.org.ua/ Шкільне життя (сторінка на ФБ) 

13 https://www.foxcademy.com/#welcome Foxcademy 

14 https://erudyt.net/ Сайт Ерудит. Нет (Конспекти 

уроків, сценарії виховних заходів, 

підготовка до ДПА та ЗНО 2020) 

15 https://video.novashkola.ua/ Сайт Нова школа (відео для уроків) 

16 http://yakistosviti.com.ua/ Український проєкт «Якість освіти» 

17 https://hoippo.km.ua/?page_id=1409 Хмельницький ОІППО (матеріал 

для дистанційного навчання)  

https://www.youtube.com/watch?v=LdyLaeGNS8M&list=PLeb-UxVXmUb5LsqnLgHXDa0cQV9bUekkN&fbclid=IwAR1jkD-UQPVT9IKDZHy5At_oM4tJTM_Gab2amSiOZ8gKRhKrPrT0b2Feegw
https://www.youtube.com/watch?v=LdyLaeGNS8M&list=PLeb-UxVXmUb5LsqnLgHXDa0cQV9bUekkN&fbclid=IwAR1jkD-UQPVT9IKDZHy5At_oM4tJTM_Gab2amSiOZ8gKRhKrPrT0b2Feegw
https://www.youtube.com/watch?v=LdyLaeGNS8M&list=PLeb-UxVXmUb5LsqnLgHXDa0cQV9bUekkN&fbclid=IwAR1jkD-UQPVT9IKDZHy5At_oM4tJTM_Gab2amSiOZ8gKRhKrPrT0b2Feegw
https://www.youtube.com/watch?v=LdyLaeGNS8M&list=PLeb-UxVXmUb5LsqnLgHXDa0cQV9bUekkN&fbclid=IwAR1jkD-UQPVT9IKDZHy5At_oM4tJTM_Gab2amSiOZ8gKRhKrPrT0b2Feegw
https://www.youtube.com/watch?v=LdyLaeGNS8M&list=PLeb-UxVXmUb5LsqnLgHXDa0cQV9bUekkN&fbclid=IwAR1jkD-UQPVT9IKDZHy5At_oM4tJTM_Gab2amSiOZ8gKRhKrPrT0b2Feegw
https://www.youtube.com/watch?v=1y2-Tm7PYSY&list=PLkZMZm2LBREOjBABcMMLEludszozV2Zs4
https://www.youtube.com/watch?v=1y2-Tm7PYSY&list=PLkZMZm2LBREOjBABcMMLEludszozV2Zs4
https://www.youtube.com/watch?v=1y2-Tm7PYSY&list=PLkZMZm2LBREOjBABcMMLEludszozV2Zs4
https://www.youtube.com/watch?v=z87M5pTMCQ4&list=PLeb-UxVXmUb7vO5x6DK6-Kq6SqEnl20LO&fbclid=IwAR3RsHEeO0OPnsecJvWePcDjvMPHwBrHV_Id0dEnXkEMTFvMSMf-dPbcj48
https://www.youtube.com/watch?v=z87M5pTMCQ4&list=PLeb-UxVXmUb7vO5x6DK6-Kq6SqEnl20LO&fbclid=IwAR3RsHEeO0OPnsecJvWePcDjvMPHwBrHV_Id0dEnXkEMTFvMSMf-dPbcj48
https://www.youtube.com/watch?v=z87M5pTMCQ4&list=PLeb-UxVXmUb7vO5x6DK6-Kq6SqEnl20LO&fbclid=IwAR3RsHEeO0OPnsecJvWePcDjvMPHwBrHV_Id0dEnXkEMTFvMSMf-dPbcj48
https://prometheus.org.ua/
https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EDERA_BBF+WEB+2019/info
https://imzo.gov.ua/stem-osvita/novini-vseukrayinskogo-virtualnogo-naukovogo-stem-tsentru/
https://imzo.gov.ua/stem-osvita/novini-vseukrayinskogo-virtualnogo-naukovogo-stem-tsentru/
https://imzo.gov.ua/stem-osvita/novini-vseukrayinskogo-virtualnogo-naukovogo-stem-tsentru/
https://www.taskutark.ee/
https://www.digitalacademy.in.ua/
https://quizizz.com/admin/Science/4
https://www.schoollife.org.ua/usi-uroky-fizyky/?fbclid=IwAR2fOY-6sRnSTswkaX7URyFbaKT7eZD7WwDsk25fg3g-eO7NGU7RzCPNDwM
https://www.schoollife.org.ua/usi-uroky-fizyky/?fbclid=IwAR2fOY-6sRnSTswkaX7URyFbaKT7eZD7WwDsk25fg3g-eO7NGU7RzCPNDwM
https://www.schoollife.org.ua/usi-uroky-fizyky/?fbclid=IwAR2fOY-6sRnSTswkaX7URyFbaKT7eZD7WwDsk25fg3g-eO7NGU7RzCPNDwM
https://www.schoollife.org.ua/usi-uroky-fizyky/?fbclid=IwAR2fOY-6sRnSTswkaX7URyFbaKT7eZD7WwDsk25fg3g-eO7NGU7RzCPNDwM
https://www.facebook.com/schoollife.org.ua/
https://video.novashkola.ua/
https://hoippo.km.ua/?page_id=1409
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18 

 

http://kabfiz-roippo.at.ua/ 

http://kabfiz-

roippo.at.ua/index/distancijne_navchannja/0-55    - 

7 клас 

http://kabfiz-

roippo.at.ua/index/distancijne_navchannja/0-56 - 8 

клас 

http://kabfiz-

roippo.at.ua/index/distancijne_navchannja/0-57 - 9 

клас 

http://kabfiz-

roippo.at.ua/index/distancijne_navchannja/0-58    -

10 клас 

http://kabfiz-

roippo.at.ua/index/distancijne_navchannja/0-59        

- 11 клас 

Сайт кабінету фізики РОІППО 

19 https://cikavafizika.jimdofree.com/ Сайт "Цікава фізика" Худолія Івана 

Івановича  (викладач фізики, 

астрономії та інформаційних систем 

Коледжу управління, економіки і 

права Полтавської державної 

аграрної академії)  

20 https://www.fizikanova.com.ua/   Сайт «Фізика нова» (розробки 

уроків (конспекти, презентації, 

контрольні уроки, самостійні 

роботи, лабораторні роботи, 

демонстрації, відео), фізичні 

диктанти, тренажери формул, 

таблиці за пропусками, інтелект-

карти, фізичні мозаїки)  

21 https://www.youtube.com/channel/UCMIVE71tHE

UDkuw8tPxtzSQ 

Цікава Наука 

22 http://www.astroosvita.kiev.ua/news/news_astroedu

.php 

Сайт АстроОсвіта 

 

23 https://universemagazine.com/ 

 

 Сайт науково-просвітницького 

проєкту The UNIVERSE Spase Tech  

24 https://bit.ly/33AQMkp  Інтернет-ресурси Фізика 

(інформація, рекомендації, уроки…) 

25 https://sites.google.com/site/alg8school19/ Фізика в школі. Сайт ЗОШ №19 

м.Черкаси 

26 https://educationpakhomova.blogspot.com/2020/03/

10.html?m=1 

Блог Пахомової Ірини Миколаївни 

(канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри 

фізики кристалів фізичного 

факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна) 

Сучасні технології в освіті (доповнена 

реальність, STEM-освіта), корисні 

матеріали для НУШ, практичні 

інструменти і ресурси. 

27 https://www.youtube.com/user/pvictor54/ Відеоуроки (рос. мова) Павел 

ВИКТОР (Рішельєвській ліцей) 

28 https://www.youtube.com/channel/UCugp2JTHik6c

dFxs1GbEOGg 

Канал на YouTube Топ Школа 

 

http://kabfiz-roippo.at.ua/
http://kabfiz-roippo.at.ua/index/distancijne_navchannja/0-55
http://kabfiz-roippo.at.ua/index/distancijne_navchannja/0-55
http://kabfiz-roippo.at.ua/index/distancijne_navchannja/0-56
http://kabfiz-roippo.at.ua/index/distancijne_navchannja/0-56
http://kabfiz-roippo.at.ua/index/distancijne_navchannja/0-57
http://kabfiz-roippo.at.ua/index/distancijne_navchannja/0-57
http://kabfiz-roippo.at.ua/index/distancijne_navchannja/0-58
http://kabfiz-roippo.at.ua/index/distancijne_navchannja/0-58
https://www.fizikanova.com.ua/
https://www.youtube.com/channel/UCMIVE71tHEUDkuw8tPxtzSQ
https://www.youtube.com/channel/UCMIVE71tHEUDkuw8tPxtzSQ
http://www.astroosvita.kiev.ua/news/news_astroedu.php
http://www.astroosvita.kiev.ua/news/news_astroedu.php
https://universemagazine.com/
https://universemagazine.com/
https://universemagazine.com/
https://universemagazine.com/
https://universemagazine.com/
https://universemagazine.com/
https://universemagazine.com/
https://universemagazine.com/
https://universemagazine.com/
https://universemagazine.com/
https://bit.ly/33AQMkp
https://sites.google.com/site/alg8school19/
https://educationpakhomova.blogspot.com/2020/03/10.html?m=1
https://educationpakhomova.blogspot.com/2020/03/10.html?m=1
https://www.youtube.com/user/pvictor54/
https://www.youtube.com/channel/UCugp2JTHik6cdFxs1GbEOGg
https://www.youtube.com/channel/UCugp2JTHik6cdFxs1GbEOGg
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Використання динамічних електронних моделей  

на онлайн-уроках математики 

Онлайн-урок дає можливість використовувати на уроці математики динамічні 

електронні моделі, організовувати співпрацю учнів та забезпечує засвоєння матеріалу 

за допомогою дослідницького навчання.  

Динамічні моделі дозволяють досліджувати математичні об’єкти і  їх структури 

за допомогою зміни базисних елементів або параметрів, які їх визначають. Наприклад, 

дослідження моделі трапеції дозволяє з’ясувати, за яких умов трапеція зникає, 

вироджується в паралелограм або в інший чотирикутник. Динаміка паралелограма, що 

здійснюється на рухомих моделях, дозволяє отримати прямокутник, квадрат тощо.   

Для проведення досліджень математичних об’єктів під час онлайн-уроку можна 

використати бібліотеки з готовими моделями: 

 • https://www.mathwarehouse.com/   

 • https://www.golabz.eu/labs,  

 • https://www.desmos.com/calculator  

 • https://www.geogebra.org/materials  

 • https://qrgo.page.link/1vSHj  

Кожен з  ресурсів дозволяє надати посилання до динамічної моделі, вчителю 

залишається продумати завдання на дослідження. За умов недостатньої цифрової 

компетентності учасників можна запропонувати перегляд і роботу з готовими 

моделями.   

Е-посібники, сайти і блоги допоможуть опанувати компоненти та вбудовані 

інструменти GeoGebra та Desmos шляхом виконання покрокових побудов і організації 

навчальних досліджень.  

Можна організувати і технологію «перевернутий клас» в моделі змішаного 

навчання. Наприклад, учні отримують завдання, використовуючи онлайн-книгу 

(https://qrgo.page.link/wTPgx), самостійно ознайомитись з побудовою перерізів 

багатогранників певним методом, а потім на уроці вчитель пропонує задачу на 

побудову в середовищі GeoGebra. Відтак пропонує продемонструвати її розв’язання за 

допомогою демонстрації екрана під час відеоконференції або надіславши посилання на 

результати роботи.  

Для організації спільної роботи і  автоматизації перевірки побудованих учнями 

динамічних моделей можна використати: https://teacher.desmos.com/. Ресурс 

англомовний, але дозволяє створити власні проєкти завдань українською мовою. Кожне 

завдання формується у  вигляді карток, які послідовно формують проєкт дослідження 

у вигляді уроку. Для роботи учням потрібно зареєструватись і отримати код уроку 

(таким самим чином працює перевірка знань за допомогою україномовного ресурсу 

Classtime). Приклад «Добудуй чотирикутник» (https://qrgo.page.link/RQJER) та 

інструкція (https://qrgo.page. link/fL6HA) дозволять розібратись з  можливостями 

використання графічного калькулятора Teacher Desmos.  

 Додаткові ресурси ви можете знайти на сайті «Столичний центр відкритої 

освіти» (http://vo.ippo.kubg.edu.ua/) у  розділі «Курси ПК» та записавшись на 

дистанційний модуль «Використання динамічних моделей на уроках математики» 

(https://qrgo.page.link/M7gwL). 

 Ресурси  

1. Долюк Д., Порхун А. Створення інтерактивних моделей у середовищі 

GeoGebra. 2013 (https://qrgo.page.link/HHT6x). 

 2. Швидкий старт з Desmos (https://qrgo.page.link/NSqNr). 

 3. Гризун Л.Е., Пікалова В.В, Русіна І.Д., Цибулька В.А. Практикум 

з  опанування пакету динамічної математики GeoGebra. Kharkiv GeoGebra Institute 

(https://qrgo.page.link/ uuQjR). 

https://www.golabz.eu/labs
https://www.desmos.com/calculator
https://www.geogebra.org/materials
https://qrgo.page.link/1vSHj
https://qrgo.page.link/M7gwL
https://qrgo.page.link/HHT6x
https://qrgo.page.link/NSqNr
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Методичні рекомендації  щодо організації та здійснення 

дистанційного навчання 

 вчителям предметів природничого циклу 
 

На час призупинення освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти, з 

метою виконання навчальної програми з предметів природничого циклу рекомендуємо 

продовжити навчання учнів, використовуючи технології дистанційного навчання, а 

саме: 

   -  внести корективи до календарно-тематичного планування уроків, зробивши 

акцент на форми  дистанційного навчання;  

- проаналізувати календарно-тематичне планування, визначити теми, які при 

відновленні навчання можна ущільнити, які учні можуть вивчити самостійно, а 

які потребують детального пояснення; 

- врахувати специфіку окремих тем, визначити найбільш важливі; 

- завдання, що отримають учні, повинні бути конкретизовані та різнорівневі. 

Необхідно добирати завдання, що спонукають учнів до роботи з довідниковою 

літературою, мультимедійними програмами, ресурсами мережі Internet, 

самостійно опрацьовуючи засоби, фіксуючи результати власної пошукової 

роботи. 

  Запропоновані методичні рекомендації допоможуть учасникам освітнього 

процесу використовувати дистанційні технології в різних формах навчання,  добирати 

зручні цифрові інструменти, форми й методи, електронні освітні ресурси для надання 

та отримання якісної освіти. 

Вчителям географії 

Онлайн - ресурси для вивчення географії 

 Географія. Підготовка до ЗНО: онлайн курс на   DUGET:  www.eduget.com › 

course › geografiya  

 Інтерактивний підручник «Географія. Загальна географія». Візуалізації, тести, 

повна адаптивність:  www.ed-era.com › books › geography  

 Курси Картографія та топографія (онлайн-навчання): vseosvita.ua › course › 

kartohrafiia-ta-topohrafiia-13 

 Добірка ресурсів для вивчення та викладання географії: uk.etcetera.media › 

shkolyaram-i-vchitelyam-dobirka-resursiv-dlya 

 Інтерактивний курс підготовки до ЗНО з географії: geozno.dp.ua › course › zno  

 Підготовка до ЗНО: znaniya.znonline.org 

 ТОП-10 сайтів для вивчення шкільних предметів: carpatobserver.eu › топ-10-

сайтів-для-вивчення-шкільних-предметів 

 Відеоуроки для навчання і розвитку школярів: https://edpro.ua/blog/videouroky-

dlja-navchannja-ta-rozvytku-shkoljariv  

Онлайн – ресурси для проведення уроків географії 

 
6 клас, тема «Гідросфера» 

 Онлайн - уроки з географії, 6 клас (проєкт «Всеукраїнська школа онлайн»): 

канали ZOOM та News Onе та Youtube - канал Міністерства освіти і науки 

 Віртуальна школа «Ранок»: 

https://www.ranok.com.ua/game/virtualschool/?fbclid=IwAR1VGrrnT6b2t93UiBNxLU

oCDeMXJK1jrigcieoaN3X2Xn-5pTzlzHhE1zY 

https://vseosvita.ua/course/kartohrafiia-ta-topohrafiia-13.html
https://vseosvita.ua/course/kartohrafiia-ta-topohrafiia-13.html
https://uk.etcetera.media/shkolyaram-i-vchitelyam-dobirka-resursiv-dlya-vivchennya-ta-vikladannya-geografiyi.html
https://uk.etcetera.media/shkolyaram-i-vchitelyam-dobirka-resursiv-dlya-vivchennya-ta-vikladannya-geografiyi.html
https://geozno.dp.ua/course/zno/
https://znaniya.znonline.org/
https://carpatobserver.eu/%D1%82%D0%BE%D0%BF-10-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%96%D0%B2-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4/
https://carpatobserver.eu/%D1%82%D0%BE%D0%BF-10-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%96%D0%B2-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4/
https://edpro.ua/blog/videouroky-dlja-navchannja-ta-rozvytku-shkoljariv
https://edpro.ua/blog/videouroky-dlja-navchannja-ta-rozvytku-shkoljariv
https://www.ranok.com.ua/game/virtualschool/?fbclid=IwAR1VGrrnT6b2t93UiBNxLUoCDeMXJK1jrigcieoaN3X2Xn-5pTzlzHhE1zY
https://www.ranok.com.ua/game/virtualschool/?fbclid=IwAR1VGrrnT6b2t93UiBNxLUoCDeMXJK1jrigcieoaN3X2Xn-5pTzlzHhE1zY
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 Досліди з географії - канал FunScienceDemos на 

Youtube (англійською):         https://www.youtube.com/user/funsciencedemos/videos?

view=0&sort=p&flow=grid 

 Інтерактивний підручник «Географія. Загальна географія». Візуалізації, тести, 

повна адаптивність: www.ed-era.com › books › geography 

 Відеоурок «Рух води в океані  

 https://www.youtube.com/watch?v=cWDerSp8Vbs 

 Як діють течії:  https://www.youtube.com/watch?v=fG3aSH4xplw 

 Як виникають цунамі: https://www.youtube.com/watch?v=KS_uLm88e7I 

 Таємниці Світового океану: 

 https://www.youtube.com/watch?v=oFiaVTwXpsE 

 Наскільки великим є океан:  

 https://www.youtube.com/watch?v=OxyL2hj_Zm4 

 Контроль з теми «Течії Світового океану»:  

 https://www.youtube.com/watch?v=6iN3NRCuYEs 

 Куди дівається вода під час відпливів: 

 https://www.youtube.com/watch?v=p3je1B-WfqQ 

 Води суходолу: https://www.youtube.com/watch?v=J3QRELWPXOA 

 Озера, болота, льодовики: 

 https://www.youtube.com/watch?v=22Q3eD7vEy0 

 Озера: https://www.youtube.com/watch?v=hfvLzFDFmBc 

 Болота, підземні води: https://www.youtube.com/watch?v=r9Mg-ufAFG4 
  

7 клас,  тема «Євразія» 

 Онлайн - уроки з географії, 7 клас (проєкт «Всеукраїнська школа онлайн»): канал 

ZIK та YouTube - канал Міністерства освіти і науки 

 Віртуальна школа «Ранок»: 

https://www.ranok.com.ua/game/virtualschool/?fbclid=IwAR1VGrrnT6b2t93UiBNxL

UoCDeMXJK1jrigcieoaN3X2Xn-5pTzlzHhE1zY 

 Уроки з теми «Євразія:  http://video.novashkola.ua/7-klas/geografiya-7-klas/urok-41/ 

 Відеоурок «Географічне положення Євразії»: 

https://www.youtube.com/watch?v=vDIkkv1-odo 

 Відеоурок «Рельєф, тектонічна будова корисні копалини 

Євразії»:  https://www.youtube.com/watch?v=mjYUhardcGI 

          https://www.youtube.com/watch?v=nRzp0jEBWrc 

 Клімат Євразії:  

https://sites.google.com/a/33school.org.ua/geografia-8-klas/navca/klimat-evraziie 

 Відеоурок «Клімат Євразії»: 

 https://www.youtube.com/watch?v=r_qNqTP_W94 

 Відео урок «Внутрішні води 

Євразії»: https://www.youtube.com/watch?v=OWuQQFBlMXM 

 Відео урок «Євразія. Води суходолу. Озера. Льодовики. Багаторічна мерзлота. 

Болота. Підземні води. Зміна стану водойм під впливом господарської 

діяльності»:  https://www.youtube.com/watch?v=V97OhtN3MvY 

 Відеоурок «Природні зони 

Євразії»:  https://www.youtube.com/watch?v=VnI71k8acOY 

 Відеоурок «Населення і держави 

Євразії»:  https://www.youtube.com/watch?v=MXlcHiXRoq4 

 Вправи для контролю з теми «Євразія»: https://geografiamozil2.jimdofree.com/ 

  

 

 

https://www.youtube.com/user/funsciencedemos/videos?view=0&sort=p&flow=grid
https://www.youtube.com/user/funsciencedemos/videos?view=0&sort=p&flow=grid
https://www.youtube.com/watch?v=cWDerSp8Vbs
https://www.youtube.com/watch?v=fG3aSH4xplw
https://www.youtube.com/watch?v=KS_uLm88e7I
https://www.youtube.com/watch?v=oFiaVTwXpsE
https://www.youtube.com/watch?v=OxyL2hj_Zm4
https://www.youtube.com/watch?v=6iN3NRCuYEs
https://www.youtube.com/watch?v=p3je1B-WfqQ
https://www.youtube.com/watch?v=J3QRELWPXOA
https://www.youtube.com/watch?v=22Q3eD7vEy0
https://www.youtube.com/watch?v=hfvLzFDFmBc
https://www.youtube.com/watch?v=r9Mg-ufAFG4
https://www.ranok.com.ua/game/virtualschool/?fbclid=IwAR1VGrrnT6b2t93UiBNxLUoCDeMXJK1jrigcieoaN3X2Xn-5pTzlzHhE1zY
https://www.ranok.com.ua/game/virtualschool/?fbclid=IwAR1VGrrnT6b2t93UiBNxLUoCDeMXJK1jrigcieoaN3X2Xn-5pTzlzHhE1zY
http://video.novashkola.ua/7-klas/geografiya-7-klas/urok-41/
https://www.youtube.com/watch?v=vDIkkv1-odo
https://www.youtube.com/watch?v=mjYUhardcGI
https://www.youtube.com/watch?v=nRzp0jEBWrc
https://sites.google.com/a/33school.org.ua/geografia-8-klas/navca/klimat-evraziie
https://www.youtube.com/watch?v=r_qNqTP_W94
https://www.youtube.com/watch?v=OWuQQFBlMXM
https://www.youtube.com/watch?v=V97OhtN3MvY
https://www.youtube.com/watch?v=VnI71k8acOY
https://www.youtube.com/watch?v=MXlcHiXRoq4
https://geografiamozil2.jimdofree.com/
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8 клас, тема «Ландшафти України» 

 Онлайн - уроки з географії, 8 клас (проєкт «Всеукраїнська школа онлайн»): 

канали Індиго та УНІАН та You Tube - канал Міністерства освіти і науки. 

Віртуальна школа «Ранок»: 

https://www.ranok.com.ua/game/virtualschool/?fbclid=IwAR1VGrrnT6b2t93UiBNxL

UoCDeMXJK1jrigcieoaN3X2Xn-5pTzlzHhE1zY 

 Уроки з теми «Ландшафти України»:  http://video.novashkola.ua/8-klas/geografiya-

8-klas/urok-31/ 

 Природні зони України. Мішані 

ліси:  https://www.youtube.com/watch?v=VJep84pE2J8 

 Поліський заповідник: https://www.youtube.com/watch?v=cWeovHWthbc 

 Відеоурок «Зона мішаних лісів України. Полісся»: 

https://www.youtube.com/watch?v=FdF5UeZxdDk 

 Лісостеп України: https://www.youtube.com/watch?v=0b0qRICnr1A 

 Відеоурок «Лісостеп»: https://www.youtube.com/watch?v=QnZ0HjFw0-w 

 Природні зони України. Степ: https://www.youtube.com/watch?v=RpyT2hFlN2E 

 Український степ: https://www.youtube.com/watch?v=PTi3e-Xw6Rk 

 Степовий заповідник «Асканія – Нова»: 

https://www.youtube.com/watch?v=OJFLVFLa8tk 

 Гори Карпати: https://www.youtube.com/watch?v=cW1c9fH-QDc 

 Дивовижні Карпати: https://www.youtube.com/watch?v=6DeDonB0jHQ 

 Кримські гори: https://www.youtube.com/watch?v=BFVXNM9vOls 

 Відеоурок «Природоохоронні території України»: 

https://www.youtube.com/watch?v=JWL5tWdTQ4w 

 Відеоурок «Чорне море»: https://www.youtube.com/watch?v=PLfdkVAhnjs 

 Відеоурок «Азовське море»: https://www.youtube.com/watch?v=Ze3fFLf7nBI 

  

9 клас, теми «Вторинний сектор економіки», «Третинний сектор економіки» 

 Онлайн - уроки з географії, 9 клас (проєкт «Всеукраїнська школа онлайн»): 

канали Рада, UA: Культура та YouTube - канал Міністерства освіти і науки. 

Віртуальна школа «Ранок»:  

https://www.ranok.com.ua/game/virtualschool/?fbclid=IwAR1VGrrnT6b2t93UiBNxLU

oCDeMXJK1jrigcieoaN3X2Xn-5pTzlzHhE1zY 

 Розробки уроків:  https://naurok.com.ua/urok-z-geografi-dlya-uchniv-9-klasu-za-

novoyu-programoyu-10144.html 

 Уроки з тем «Вторинний сектор економіки», «Третинний сектор економіки»:    

http://video.novashkola.ua/9-klas/geografiya-9-klas/ 

 Виробництво тканин, одягу, взуття: https://vseosvita.ua/…/prezentacia-virobnictvo-

tkanin-odagu… 

 Виробництво харчових продуктів та напоїв: https://vseosvita.ua/…/virobnictvo-

harcovih-produktiv-napoi… 

  

10 клас, теми «Загальна характеристика Америки», «Країни Америки» 

 Онлайн - уроки з географії, 10 клас (проєкт «Всеукраїнська школа онлайн»): 

канал UA: Перший та YouTube - канал Міністерства освіти і науки. Віртуальна 

школа «Ранок»:  

https://www.ranok.com.ua/game/virtualschool/?fbclid=IwAR1VGrrnT6b2t93UiBNxL

UoCDeMXJK1jrigcieoaN3X2Xn-5pTzlzHhE1zY 

 Презентації до теми: https://geovsviti.blogspot.com/p/10_97.html 

 Відеоурок «США»: https://www.youtube.com/watch?v=2H9kkGQrnFc&t=956s 

 Розробки  уроків:  https://naurok.com.ua/konspekt-uroku-z-geografi-dlya-10-klasu-

na-temu-kanada-15303.html 

https://www.ranok.com.ua/game/virtualschool/?fbclid=IwAR1VGrrnT6b2t93UiBNxLUoCDeMXJK1jrigcieoaN3X2Xn-5pTzlzHhE1zY
https://www.ranok.com.ua/game/virtualschool/?fbclid=IwAR1VGrrnT6b2t93UiBNxLUoCDeMXJK1jrigcieoaN3X2Xn-5pTzlzHhE1zY
http://video.novashkola.ua/8-klas/geografiya-8-klas/urok-31/
http://video.novashkola.ua/8-klas/geografiya-8-klas/urok-31/
https://www.youtube.com/watch?v=VJep84pE2J8
https://www.youtube.com/watch?v=cWeovHWthbc
https://www.youtube.com/watch?v=FdF5UeZxdDk
https://www.youtube.com/watch?v=0b0qRICnr1A
https://www.youtube.com/watch?v=QnZ0HjFw0-w
https://www.youtube.com/watch?v=RpyT2hFlN2E
https://www.youtube.com/watch?v=PTi3e-Xw6Rk
https://www.youtube.com/watch?v=OJFLVFLa8tk
https://www.youtube.com/watch?v=cW1c9fH-QDc
https://www.youtube.com/watch?v=6DeDonB0jHQ
https://www.youtube.com/watch?v=BFVXNM9vOls
https://www.youtube.com/watch?v=JWL5tWdTQ4w
https://www.youtube.com/watch?v=PLfdkVAhnjs
https://www.youtube.com/watch?v=Ze3fFLf7nBI
https://www.ranok.com.ua/game/virtualschool/?fbclid=IwAR1VGrrnT6b2t93UiBNxLUoCDeMXJK1jrigcieoaN3X2Xn-5pTzlzHhE1zY
https://www.ranok.com.ua/game/virtualschool/?fbclid=IwAR1VGrrnT6b2t93UiBNxLUoCDeMXJK1jrigcieoaN3X2Xn-5pTzlzHhE1zY
https://naurok.com.ua/urok-z-geografi-dlya-uchniv-9-klasu-za-novoyu-programoyu-10144.html
https://naurok.com.ua/urok-z-geografi-dlya-uchniv-9-klasu-za-novoyu-programoyu-10144.html
https://www.ranok.com.ua/game/virtualschool/?fbclid=IwAR1VGrrnT6b2t93UiBNxLUoCDeMXJK1jrigcieoaN3X2Xn-5pTzlzHhE1zY
https://www.ranok.com.ua/game/virtualschool/?fbclid=IwAR1VGrrnT6b2t93UiBNxLUoCDeMXJK1jrigcieoaN3X2Xn-5pTzlzHhE1zY
https://geovsviti.blogspot.com/p/10_97.html
https://www.youtube.com/watch?v=2H9kkGQrnFc&t=956s
https://naurok.com.ua/konspekt-uroku-z-geografi-dlya-10-klasu-na-temu-kanada-15303.html
https://naurok.com.ua/konspekt-uroku-z-geografi-dlya-10-klasu-na-temu-kanada-15303.html
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 11 клас, тема «Глобальна економіка» 

 Онлайн - уроки з географії, 11 клас (проєкт «Всеукраїнська школа онлайн»): канал 

М1 та YouTube - канал Міністерства освіти і науки. Віртуальна школа «Ранок»:  

https://www.ranok.com.ua/game/virtualschool/?fbclid=IwAR1VGrrnT6b2t93UiBNxLU

oCDeMXJK1jrigcieoaN3X2Xn-5pTzlzHhE1zY 

 Розробки уроків з географії, 11клас: 

https://naurok.com.ua/biblioteka/geografiya/klas-11 

  

Підготовка до ЗНО 

 Тести ЗНО онлайн з географії: https://zno.osvita.ua/geography/ 

 Платформа BeSmart з підготовки до ЗНО: https://besmart.study/ 

 Онлайн тести з географії:  https://naurok.com.ua/test/geografiya 

 Тести з географії: http://merkator.org.ua/testy/ 

 Test ZNO: http://testzno.com.ua/?Itemid=2option=com_jquar 

  

Корисні посилання для навчання географії в умовах дистанційного навчання 

  
 Вебінар «Викладання географії в умовах дистанційного навчання»: 

https://www.youtube.com/watch?v=tjAGvBLImk4 

  

Онлайн -  ресурси для підготовки до ЗНО з географії 

1. Широкий вибір підручників з географії: https://pidruchnyk.com.ua/ 

2. Картографічні матеріали, атласи для учнів:  https://www.google.com/ 

3. Блог вчителя географії з широким вибором тестів та рекомендацій 
до   ЗНО:  https://www.google.com/search?q=geografiamozil2     

4. Навчальні матеріали, конспекти і підручники, карти та питання з 
географії: https://www.google.com/search?q=geomap.com 

5. Короткі опорні конспекти і тести до них: https://disted.edu.vn.ua/ 

6. Корисні матеріали з фізичної та суспільної географії:  http://www.geograf.com.ua/ 

7. Короткі конспекти з географії:  https://www.google.com/search?q=edera 

8. Інтерактивні кросворди, ігри, тренажери для вивчення столиць: 
https://www.google.com/search?q=learningapps 

9. Завдання ЗНО попередніх років: https://zno.osvita.ua/ 

10. Офіційний сайт Українського центру оцінювання якості освіти (тренувальне on-

line тестування): https://www.google.com/search?q=testportal 

11. Як швидко підготуватися до ЗНО-2020 з географії??? 

ZNOUA: https://www.youtube.com/watch?v=pCj6ivqsnb0&list=PLeHY5pfB-

Ayj0xjJ7tEKlpykl-T-29yw4&index=6 

12. Підготовка до ЗНО з географії: Задачі на географічні координати / 
ZNOUA:  https://www.youtube.com/watch?v=gGA9p1PpCQ8 

13. Підготовка до ЗНО з географії: Задачі на азимут та топографічні карти                      
/ ZNOUA: https://www.youtube.com/watch?v=Z8OCr6KeU3o 

14. Підготовка до ЗНО з географії: задачі з географії з поясненням / ZNOUA: 
https://www.youtube.com/watch?v=eI-TglFOen4&t=408s 

15. Підготовка до ЗНО з географії: Тектоніка літосферних плит / ZNOUA: 
https://www.youtube.com/watch?v=b4R0es6_UnM 

16. Підготовка до ЗНО з географії: Класифікація вітрів та утворення ураганів                 

/ ZNOUA: https://www.youtube.com/watch?v=L7WhTgkiO7g 

      17.Підготовка до ЗНО з географії: Кліматичні пояси та типи клімату/  ZNOUA: 

https://www.youtube.com/watch?v=6rSV6CJWrIE 

https://www.ranok.com.ua/game/virtualschool/?fbclid=IwAR1VGrrnT6b2t93UiBNxLUoCDeMXJK1jrigcieoaN3X2Xn-5pTzlzHhE1zY
https://www.ranok.com.ua/game/virtualschool/?fbclid=IwAR1VGrrnT6b2t93UiBNxLUoCDeMXJK1jrigcieoaN3X2Xn-5pTzlzHhE1zY
https://naurok.com.ua/biblioteka/geografiya/klas-11
https://zno.osvita.ua/geography/
https://besmart.study/
https://naurok.com.ua/test/geografiya
http://merkator.org.ua/testy/
http://testzno.com.ua/?Itemid=2option=com_jquar
https://www.youtube.com/watch?v=tjAGvBLImk4
https://pidruchnyk.com.ua/
https://www.google.com/
https://www.google.com/search?q=geografiamozil2
https://www.google.com/search?q=geomap.com
https://disted.edu.vn.ua/
http://www.geograf.com.ua/
https://www.google.com/search?q=edera
https://www.google.com/search?q=learningapps
https://zno.osvita.ua/
https://www.google.com/search?q=testportal
https://www.youtube.com/watch?v=pCj6ivqsnb0&list=PLeHY5pfB-%20%20%20Ayj0xjJ7tEKlpykl-T-29yw4&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=pCj6ivqsnb0&list=PLeHY5pfB-%20%20%20Ayj0xjJ7tEKlpykl-T-29yw4&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=gGA9p1PpCQ8
https://www.youtube.com/watch?v=Z8OCr6KeU3o
https://www.youtube.com/watch?v=eI-TglFOen4&t=408s
https://www.youtube.com/watch?v=b4R0es6_UnM
https://www.youtube.com/watch?v=L7WhTgkiO7g
https://www.youtube.com/watch?v=6rSV6CJWrIE
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Вчителям біології 

 
Дистанційне навчання: 

 https://nus.org.ua/view/dystantsijne-navchannya-pid-chas-karantynu-plan-dij-dlya-

shkil-batkiv-i-mon/ 

 https://naurok.com.ua/post/internet-na-korist-vivchaemo-biologiyu-zaluchaemo-

tehnologi 

 https://www.youtube.com/channel/UCMIVE71tHEUDkuw8tPxtzSQ 

 https://drive.google.com/drive/folders/12zCfxuWb1oC6hJD4GEy7o-3_Trbnl8BY  

 http://bioshubkivya.blogspot.com/ 

 
Конспекти уроків: 

 

 http://www.uroki.net/docxim.htm + Хімія   

 https://subject.com.ua/     

 

  Підготовка до ЗНО: 

 

 https://osvita.ua/test/training/5179/ 

 http://lv.testportal.gov.ua:8080/ 

 http://testportal.gov.ua/testy-mynulyh-rokiv/ 

 https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EdEra-Osvitoria+BIO+1/about 

 http://biology.org.ua/index.php?subj=main&lang=ukr&chapter=zno 

 

Ресурси для створення завдань: 

 

 https://learningapps.org/createApp.php 

 https://kahoot.com/mobile-app/ 

 https://onlinetestpad.com/ua 

 http://master-test.net/ 

Вчителям хімії 

 Інтернет -ресурси з хімії -  http://metodportal.com/node/588    

 Інтернет-ресурси з хімії - https://bit.ly/390EdQa 

 Віртуальна лабораторія вчителя хімії - https://chemistry8.at.ua/ 

 Сайт вчителів хімії - http://chemists.at.ua/   

 Відеодосліди із хімії (з архіву журнала «Хімія та хіміки»: http://chemistry-

chemists.com/ 

 Відео до уроків хімії:  http://www.proshkolu.ru/user/labolga/folder/659693/ 

 Домашні експерименти: http://www.diagram.com.ua/tests/himija/index.shtml 

 Конспекти уроків: http://www.uroki.net/docxim.htm + Біологія 

  http://osvita.ua/school/lessons_summary/chemistry/ 

 Дистанційна підтримка школярів –  

             http://zw.ciit.zp.ua/index.php/- у Запорізькому порталі ЗапоВікі 
 

 

 

 

https://nus.org.ua/view/dystantsijne-navchannya-pid-chas-karantynu-plan-dij-dlya-shkil-batkiv-i-mon/
https://nus.org.ua/view/dystantsijne-navchannya-pid-chas-karantynu-plan-dij-dlya-shkil-batkiv-i-mon/
https://naurok.com.ua/post/internet-na-korist-vivchaemo-biologiyu-zaluchaemo-tehnologi
https://naurok.com.ua/post/internet-na-korist-vivchaemo-biologiyu-zaluchaemo-tehnologi
https://www.youtube.com/channel/UCMIVE71tHEUDkuw8tPxtzSQ
https://drive.google.com/drive/folders/12zCfxuWb1oC6hJD4GEy7o-3_Trbnl8BY
http://bioshubkivya.blogspot.com/
http://bioshubkivya.blogspot.com/
http://www.uroki.net/docxim.htm
https://subject.com.ua/
https://osvita.ua/test/training/5179/
http://lv.testportal.gov.ua:8080/
http://testportal.gov.ua/testy-mynulyh-rokiv/
https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EdEra-Osvitoria+BIO+1/about
http://biology.org.ua/index.php?subj=main&lang=ukr&chapter=zno
https://learningapps.org/createApp.php
https://kahoot.com/mobile-app/
https://onlinetestpad.com/ua
http://master-test.net/
http://metodportal.com/node/588
https://bit.ly/390EdQa
https://chemistry8.at.ua/
http://chemists.at.ua/
http://chemistry-chemists.com/
http://chemistry-chemists.com/
http://www.proshkolu.ru/user/labolga/folder/659693/
http://www.diagram.com.ua/tests/himija/index.shtml
http://www.uroki.net/docxim.htm
http://osvita.ua/school/lessons_summary/chemistry/
http://zw.ciit.zp.ua/index.php/-
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Методичні рекомендації щодо організації дистанційного 

навчання з історії  України, всесвітньої історії, правознавства 

та громадянської освіти 
Під час карантину рекомендуємо продовжити навчання учнів, використовуючи 

технології дистанційного навчання. Під час організації дистанційного навчання чітко 

дотримуватися нормативно-правового забезпечення з цього питання. 

Організувати навчання школярів з історії України, всесвітньої  історії, 

правознавства та  громадянської освіти відповідно до календарних планів на                     

2020-2021 н.р.  

Проаналізувати календарно - тематичне планування, визначити теми, які при 

відновлення навчання можна ущільнити, які учні можуть вивчити самостійно, а які 

потребують детального пояснення.  

З метою  виконання освітніх програм використовувати інструменти онлайн-

спілкування та електронні ресурси й веб-сервіси в синхронному та асинхронному 

режимі,  веб-ресурси, розроблені педагогами, практикувати індивідуальні консультації 

та самостійне опрацьовування навчального матеріалу. 

Надати обов’язкові рекомендації учням щодо використання веб-ресурсів, 

послідовності виконання завдань, особливостей контролю тощо, передбачити 

зворотний звязок з батьками. 

Пам’ятати про індивідуальний підхід до учнів. Тому завдання мають бути 

диференційовані (комусь достатньо виконати тести, а хтось може написати творче 

завдання). Можна з самого початку визначитись у скільки балів яке завдання 

оцінюється.  

Основними видами навчальних занять  за дистанційною формою навчання є 

лекція, семінар, урок, консультації та інші. 

Вивчення програмового матеріалу за технологією дистанційного навчання 

учитель може здійснювати у таких формах: 

- оприлюднювати завдання для самостійної роботи учнів на сайті закладу освіти 

(можна у вайбергрупі для батьків) з відповідної теми предметів суспільного 

напрямку; 

- оприлюднювати практичні завдання  з методичними рекомендаціями щодо їх 

виконання; 

- учителі, що мають власні блоги та сайти можуть організувати щоденне навчальне 

спілкування з учнями, здійснювати індивідуальну допомогу учням через Skype, 

Viber, WhatsApp; 

- розміщувати в мережі Internet (Google Диск) мультимедійні матеріали-презентації, 

відеоролики, які допоможуть учневі у вивченні зазначеної теми, посилання на які 

розмістити на сайті закладу; 

- надати учням перелік інтернет - джерел, які сприятимуть легшому засвоєнню 

навчального матеріалу. 

Для отримання зворотнього зв’язку пропонувати учням онлайн тестування, 

використовуючи онлайн сервіси для вчителя, платформи для створення тестів 

(http://osvita.ua/school/method/technol/45747/). 

Після відновлення навчального процесу усі завдання 

виконані  учнями  самостійно проаналізувати та оцінити. Це дасть можливість 

побачити рівень засвоєння матеріалу, вивченого самостійно. 

 

 

 

 

http://osvita.ua/school/method/technol/45747/
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Поширені веб-ресурси для дистанційного навчання 

 
Платформа Google Classroom (https://classroom.google.com) – це сервіс, що 

пов’язує Google Docs, Google Drive і Gmail, дозволяє організувати онлайн-навчання, 

використовуючи відео-, текстову та графічну  інформацію. 

Використання Google Classroom для організації навчання:    

https://www.youtube.com/watch?v=9F6uX-wxHW8 

https://www.youtube.com/watch?v=d_84ibWCi10 

https://www.youtube.com/watch?v=okCJrLzFkM8 

https://www.youtube.com/watch?v=0ae106ga5Xc 

https://www.youtube.com/watch?v=C9rN1vJZJkE 

 

Zoom (https://zoom.us/download) — сервіс для проведення відео- конференцій та 

онлайн-зустрічей. Для цього потрібно створити обліковий запис. Безкоштовна версія 

програми дозволяє проводити відеоконференцію тривалістю 40 хвилин, однак на період 

пандемії сервіс зняв це обмеження. 

 

LearningApps (https://LearningApps.org) – створюємо інтерактивні навчально-

методичні матеріали і цікаві завдання. Онлайн-конструктор, за допомогою якого можна 

створювати цікаві різноманітні завдання, комбінуючи 19 блоків шаблонів завдань (тест, 

кросворд, вікторина, філворд, стрічка часу, пазл). 

 

            Classtime (https://www.classtime.com/uk/) — платформа для створення 

інтерактивних навчальних додатків, яка дозволяє вести аналітику навчального процесу 

і реалізовувати стратегії індивідуального підходу.  

 

Thinglink – створюємо інтерактивні зображення. Цей інструмент дозволяє 

робити інтерактивні зображення, додаючи спеціальні мітки з мультимедійним 

контентом (посилання на певні ресурси, відео, аудіо, світлини, текст). Ресурс дозволяє 

працювати над широким діапазонів типів проєктів (карти мандрівок, навчальні 

посібники, плакати, інтерактивні схеми, віртуальні екскурсії), над кожним з яких 

можна працювати як індивідуально, так і спільно. 

 

Glogster - http://edu.glogster.com/?ref=com - сервіс пропонує створити 

інтерактивні плакати (з використанням фото, відео, зображень,текстів, звуків, посилань 

тощо). 

 

Projeqt -https://dmklee.com/projeqt - сервіс для створення динамічних онлайн-

презентацій. Наповнювати їх можна документами, зображеннями, фото, слайдами, 

посиланнями на YouTube-відео, аудіо, Google-карти, опитувальники та зображення                

(в Instagram, Flickr) з інтернету чи соціальних мереж. 

 

 Canva – малюємо яскраву інфографіку, логотипи, комікси і презентації. Це один 

з найзручніших сервісів для оформлення якісного і різнотипного візуального контенту 

(комікси, інфографіка, логотипи, презентації, генератор мемів). 

 

Dipity - https://www.timetoast.com/timelines/dipity-online-timeline - сервіс для 

презентації історій, фактів чи явищ, які потрібно подати у певному часовому проміжку. 

Це може бути чиясь біографія, історія виникнення явища/теорії/організації, зокрема, 

вашої школи/міста/країни. Дозволяє створювати в хронологічній послідовності події 

(тайм-лінії, фотоальбоми, текстовий список подій, навіть на карті, якщо при створенні 

вказати географічну прив'язку події тощо). 

 

https://classroom.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=9F6uX-wxHW8
https://www.youtube.com/watch?v=d_84ibWCi10
https://www.youtube.com/watch?v=okCJrLzFkM8
https://www.youtube.com/watch?v=0ae106ga5Xc
https://www.youtube.com/watch?v=C9rN1vJZJkE
https://zoom.us/download
https://learningapps.org/
https://www.classtime.com/uk/
http://edu.glogster.com/?ref=com
https://www.timetoast.com/timelines/dipity-online-timeline
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Інші ресурси для створення презентацій:  

https://prezi.com 

https://www.beautiful.ai 

PopkornMaker - https://popcorn.webmaker.org/- сервіс дозволяє доповнити 

навчальне відео корисними додатковими матеріалами (картинками, фото, коментарями, 

посиланнями, картами з Google Maps тощо). Можна також заздалегідь встановити 

автоматичну паузу або повтор у відео, - якщо це необхідно для кращої презентації. 

 

Meograph - http://www.meograph.com/-інструмент, що дозволить зробити гарну 

історію з ваших відео- та фотоматеріалів з проекту. У створенні такого ролику можна 

використовувати зображення, фото, карти, відзняті вами відео. Також сервіс дозволяє 

додати саундтрек та записати голосовий супровід. Відео для створення ролику потрібно 

завантажувати з YouTube. 

 

 Survio – робимо опитування учнів, батьків чи колег. Цей застосунок дозволяє 

створювати анкети і виводити результати у вигляді графіків і діаграм. З його 

допомогою зручно проводити опитування та анкетування у класі. Безкоштовна версія 

має широкий діапазон налаштувань і дозволяє проводити на місяць до 100 опитувань. 

Цей сервіс – альтернатива Google Forms. 

 

Trello – налагоджуємо командну роботу над спільним проєктом. Це онлайн-

інструмент для зручної комунікації при створенні командних проєктів. Завдяки 

широкому функціоналу сервіс дозволяє зручно розподіляти обов'язків між учасниками 

команди і відслідковувати виконання кожного етапу робіт у режимі реального 

часу. Використання цієї програми дозволяє навчити дітей планувати роботу в команді, 

нести відповідальність за дотриманням термінів виконання, а також оперативно 

вирішувати робочі моменти. 
 

iMindMap – будуємо інтелект-карти. Ця платформа створена засновником самої 

методики побудови ментальних карт Тоні Бьюзеном. Тому для відтворення технології 

mind maps цей інструмент є найкращим. Сервіс працює у 4 режимах (мозковий штурм, 

побудова інтелект-карт, фіксація думок та ідей), передбачає 130 стилів для оформлення 

проєктів, надає необхідні інструменти для зручної роботи (наприклад, перевірка 

правопису), а також дозволяє експортувати власні проєкти у форматах  PDF, SVG, 3D-

зображення, веб-сторінки, zip-файли та інше. Усіма опціями можна користуватися 

безкоштовно у 30-денний термін з моменту реєстрації. 

 

Інші ресурси для створення ментальних карт: 

 

https://www.mindomo.com 

https://www.mindmeister.com 

https://coggle.it 

RenderForest – монтуємо відео для власного YouTube-каналу та опановуємо ази 

web-дизайну. Цей онлайн-інструмент стане у пригоді для налаштування відео з 

анімованими переходами, а також створення великої кількості різновидів 

дизайнерського контенту (монтаж освітніх та рекламних відео, логотипів, скрайбінгу і 

різноманітних макетів). Сервіс містить понад 450 інтерактивних сцен, анімованих 

персонажів та різноманітних шаблонів, а також блог зі статтями про функціонал 

платформи. Інтерфейс сайту можна налаштувати однією з 10 мов. Безкоштовна версія 

передбачає користування усім функціоналом платформи. Єдина різниця –

https://prezi.com/
https://www.beautiful.ai/
https://popcorn.webmaker.org/-
http://www.meograph.com/
https://www.survio.com/ru/
https://trello.com/home
https://www.ayoa.com/previously-imindmap/?utm_medium=301&utm_source=imindmap.com
https://www.mindomo.com/
https://www.mindmeister.com/
https://coggle.it/
https://www.renderforest.com/
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 при користуванні безкоштовною версією на готовому проєкті відображатиметься 

водяний знак RenderForest, а за гроші він зникає. 

 

Piktochart - https://piktochart.com - сервіс для створення презентацій у форматі 

інфографіки. Дуже зручний для донесення інформації, насиченої багатьма фактами.  

 

 Loupe Collage, Tagul, ImageChef – «хмари слів». Візуаліація будь-якого 

ліричного чи прозового твору – вкрай дієва методика запам’ятовування. Пропоновані 

ресурси підійдуть як для візуального викладу матеріалу з метою його кращого 

запам’ятовування учнями, так і для створення цікавих вправ. 

Доповнення Flubaroo – оцінки без проблем. Тепер ви можете зберегти 

власний час на перевірку тестів, адже для цього є помічник Flubaroo! Результати 

оцінювання тестів (створених за допомогою Google-форм) можна перевести в Google-

таблицю, зробивши лише один клік, а згодом – застосувати це доповнення та миттєво 

виставити оцінки кожному учню. 

 

Інтерактивні подорожі і виставки 

 

https://ukrainewow.com (Ukraine Wow) 

https://museums.authenticukraine.com.ua/ua/ (подорож українськими музеями просто 

неба) 

https://khanenkomuseum.kiev.ua/uk/pro-musey/virtualnyi-tur (прогулянка музеєм 

Ханенків) 

https://britishmuseum.withgoogle.com (екскурсія Британським музеєм) 

https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne (Лувр) 

https://artsandculture.google.com (художні колекції з усього світу) 

https://www.staatsoperlive.com (Віденська опера) 

https://www.metopera.org (Метрополітен) 

https://www.facebook.com/frankotheatre/ (трансляції вистав театру імені І.Франка) 

https://www.youtube.com/channel/UCbNaKxi1j-Q5jWZDpJZp56g/featured (Ukrainer) 

https://wisecow.com.ua (лекції з культури, історії, журналістики) 

https://imagecomics.com/comics/read-first-issues (добірка коміксів) 

Ютуб-канали: 

«Книга-мандрівка. Україна» – гарний проект, що зацікавить і дорослих, і дітей. 

Короткі мультиплікації про видатних українців минулого голосами відомих сучасників 

(Джамала, Остап Ступка, Тарас Тополя, та інші). 

https://www.youtube.com/channel/UCHq5vXBXgKpU0_Nxl8pDKyw 

«Пишемо історію» – канал, присвячений багатьом подіям і постатям історії 

України ХVI – XX століть. Недовгі за хронологією та насичені цікавим відеорядом 

лекції відкриють вам невідомі сторінки нашої історії. https://www.youtube.com/playlist… 

«Уроки історії Пітона Кааа» – проект Ігоря Алейникова, що має біля 100 тисяч 

підписників. Канал об’єднує як історію України, так і всесвітню. Особливо корисний 

для підготовки до ЗНО або інших екзаменів, хоча не має нічого зайвого (наявні 

зображення та пояснення). https://www.youtube.com/channel/UCy-

p0X1iEjN3pY7Ck9q3kAw 

«TED-Ed». Коли йде мова про освіту, то неможливо не згадати мегапроект TED. 

Щодо історії, то найцікавішими є англомовні збірки «A day in the life...», «History on 

trial» та 8-бітна «Myths from Around the World». Відсутність знань англійської мови 

https://piktochart.com/
https://ukrainewow.com/
https://museums.authenticukraine.com.ua/ua/
https://khanenkomuseum.kiev.ua/uk/pro-musey/virtualnyi-tur
https://britishmuseum.withgoogle.com/
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
https://artsandculture.google.com/
https://www.staatsoperlive.com/
https://www.metopera.org/
https://www.facebook.com/frankotheatre/
https://www.youtube.com/channel/UCbNaKxi1j-Q5jWZDpJZp56g/featured
https://wisecow.com.ua/
https://imagecomics.com/comics/read-first-issues
https://www.youtube.com/channel/UCHq5vXBXgKpU0_Nxl8pDKyw?fbclid=IwAR0IPskkBwcFckwQ6gQSWtaZ64xkwlzbtmyfyNP5VINKwg8JFstH8YAaUi0
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fplaylist%3Flist%3DPL1MxamNwS0zoTIzKSC3J8anhbL7cJXH-K%26fbclid%3DIwAR1B87ezU6xFX8XkvdVK5gZUtR7M1ZRGWY4d-IFE8RjGvwrLFmdMFxsOHLo&h=AT1-iCAfL-520o4W6Fb1uhUspsWAedoN9yd61EcBV40YwgMLuT1rUqO_n66Ocwpb3d00IyAnG8CdRbyvVOmBe-9YrhVZyycdlofRz-B1NQwxOSveQ3lezRvWi4TBAmqSNs1vuhNL4_JJegY_0_2oAEJ8lrnazIi08e4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCy-p0X1iEjN3pY7Ck9q3kAw%3Ffbclid%3DIwAR3EzAZUpgnbcal-0cAlSK6nZZqzWDyVhHqqUSc46pD84F_-obKkgrsOcGg&h=AT0-k8iGoykHsNU9jWFv9Vhg5GAWrM3ELl2PqcpJ7aO2i2D822OY5_Vx62S096zboul-LA_JWD38PMHVSyKhkt10kO_yYWnCsT44ZkfUvVcLivmCXHFD3ikU9WSC9vOzk7t1E4tvnnBGV6C6P2J5UUaxNofotW7Vn28
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCy-p0X1iEjN3pY7Ck9q3kAw%3Ffbclid%3DIwAR3EzAZUpgnbcal-0cAlSK6nZZqzWDyVhHqqUSc46pD84F_-obKkgrsOcGg&h=AT0-k8iGoykHsNU9jWFv9Vhg5GAWrM3ELl2PqcpJ7aO2i2D822OY5_Vx62S096zboul-LA_JWD38PMHVSyKhkt10kO_yYWnCsT44ZkfUvVcLivmCXHFD3ikU9WSC9vOzk7t1E4tvnnBGV6C6P2J5UUaxNofotW7Vn28
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можуть компенсувати українські субтитри чи переклади окремих відео (наприклад, 

«Один день з життя запорозького козака» 

https://www.youtube.com/watch?v=h3JwZjkWvh8) 

https://www.youtube.com/playlist… 

            https://www.youtube.com/playlist… 

 

Підготовка до ЗНО 

Повний курс з історії України для підготовки до ЗНО 

https://znohistory.ed-era.com/ 

Історія України в історіях 

https://ilearn.org.ua/courses/preview/8 

Історія України ЗНО  

https://www.memrise.com/course/1071929/-29197/ 

 

Історія України 

https://zno.genix.space/1-history-of-ukraine/ 

Підготовка до ЗНО з історії України (онлайн- курс) 

http://zno.academia.in.ua/course/view.php?id=3 

 

Цифрова творчість учнів 

Карти понять  (https://www.mindmeister.com); 

Комікси (https://www.storyboardthat.com); 

Блоги (https://www.blogger.com); 

Програми (https://scratch.mit.edu); 

Інфографіка (https://www.canva.com); 

Анотовані зображення (https://www.thinglink.com); 

флеш-картки, власні тести тощо. 

 

Рекомендовані інтернет-джерела 

 

1. Правознавство: онлайн курс «Права людини в освітньому просторі»https://courses.ed-

era.com/courses/course v1:EDERA_OSCE+HRE101+2019/about. 

2. Громадянська освіта: https://www.citizen.in.ua/. 

3. Студія онлайн-освіти Educational Era https://www.ed-era.com/ 

4. iLearn (https://ilearn.org.ua/) – цікаве, безкоштовне і доступне 24/7 навчання:  онлайн 

курси з основних предметів ЗНО 

5. Prometheus https://prometheus.org.ua/ Онлайн курси України і світу із різних предметів 

та різноманітних напрямків для вчителів та учнів 

6. Інтерактивні підручники Edera (математика, біологія, укр. мова, 

історія України, фізика, географія, біологія)  https://www.ed-era.com/books/ 

7. Мультимедійні підручники КМ Медіа (з відео і можливістю читати на 

телефонах) http://kmmedia.com.ua/books/ 

8. Українська програма – каталог е-підручників, відео, аудіокниг для 

школи http://ukrprog.com/ 

9. Розумники – придбання (диски та скачування з сайту) ліцензійних МОН е-

підручників (педагогічні програмні засоби, тести, лабораторні практикуми та 

інше) http://rozumniki.net/ 

10. Нова школа - навчальні диски для школярів (каталог ресурсів  всіх 

предметів) http://novashkola.com.ua/ 

11. Електронні версії підручників https://e-pidruchnyky.net/ 

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/ 

12. Презентації з історії https://teachua.com/ist-ukr 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dh3JwZjkWvh8%26fbclid%3DIwAR2K6rAzSArrQRB_FMuhFZHEsGK4mf22CxsN-OhRAlwYuFm2LBzEgFPYTEQ&h=AT0bHxj-mzdtgPViMrlD6sRmaScmYFVTuXwVVAG3DqBL67MYUwZ_Y9_ss9J12Vjpzln7-uEBPyFO6tKEoydeUKtDWA3DILqL8kRNpdf3ntDrIaFgwOrQghhC-PjZMiLXKFSp5eGDHrc3phXaaFotX77bPTH4iWPNfsM
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fplaylist%3Flist%3DPLJicmE8fK0EgNHRx17zPyeT6Ou-0wGV9U%26fbclid%3DIwAR2I0CTje0joU9k5r_C1lZOp7VbYD99OMPbh0JqQEn4NbACbypd2Y-OS3mQ&h=AT3Ys4d4bmXbWB7p991RG8O2H2SdsCddBSyIOBx_Vlfvj9HXIS8zJtdwjqLSwuP85JM-EEeEsrU-7BC3LUxKisNKMihgb2cWmaps6yKVluifJx9Xk5HDLP6qjBtpOdB3xJchjhb8xOrQ1Hsw2X-gk7NaEorYW1gdWKc
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fplaylist%3Flist%3DPLJicmE8fK0EjW2AVwcSc4NvGyJJaw7bzh%26fbclid%3DIwAR2cVFoP-AhyY7wIFCmMdg6VSpRjIt32tIrW0O-AtPQoBb51EePOQ-IcBm0&h=AT0RYsOXodtLFDdKQQUWW1ripN6nXv0w2RbvGVyEPOyFVb6EMJ0A-mVihKPdI7KhpC1zQI39IRHzFwVdHAd7LRnK3OdZ18jqVFgzVfckdnHOlS3a1KI8B3iwcAvtwFgwXaSh7EFd1xhFOhDJlCZhsQbBW-JYhWkZvnI
https://znohistory.ed-era.com/?fbclid=IwAR2y98Sg0_HIJMDclCU9XHAwlox-c2DbRq0v7KlxqD98n9Ij0hLcl_xd0MY
https://ilearn.org.ua/courses/preview/8?fbclid=IwAR2OC1nCNphBFPuiW5ynciDQyoOgMf_BtPjVeVmZjziKB8f8o0dLKMFSLYA
https://www.memrise.com/course/1071929/-29197/?fbclid=IwAR0LXlPUfE0x7J96hVvWe7BGbupndaGZa-TxFp3LwZ9taIcvHEBfYofMOug
https://zno.genix.space/1-history-of-ukraine/?fbclid=IwAR2booTzROku10sPVMkBYaoLXvxfzkWSVALNsHcgqxs9P12WlyT19zRuwdA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fzno.academia.in.ua%2Fcourse%2Fview.php%3Fid%3D3%26fbclid%3DIwAR3mhNMFK9h3nvrjApklgoW0T12Vz2MQD1a7RFwl1bfLl2GI5aUzKk0hEbw&h=AT1g0mUIa53s-HsJY2mYew-bQqqJsFcatdhx1D-4URoY-JZoetpcYA2A6A8QMuAuyRbZLx-6xoZ5dfIXdHaq2TjD37blniekXtjZzsi-jP7c7HZGHvQds9sAttDpiVl-4I_L0skqUsDVXrw4elflW45vMoxRPVTs1A
https://www.mindmeister.com/
https://www.storyboardthat.com/
https://www.blogger.com/
https://scratch.mit.edu/
https://www.canva.com/
https://www.thinglink.com/
https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EDERA_OSCE+HRE101+2019/about
https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EDERA_OSCE+HRE101+2019/about
https://www.citizen.in.ua/
https://www.ed-era.com/
https://ilearn.org.ua/?fbclid=IwAR1KHBjB0Dcx_Ma2Fac5lgTPUok7ECCvJ2pZRaoGN7I6EkRq7NuMWVXIX7o
https://prometheus.org.ua/
https://www.ed-era.com/books/
http://kmmedia.com.ua/books/
http://ukrprog.com/
http://rozumniki.net/
http://novashkola.com.ua/
https://e-pidruchnyky.net/
https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/
https://teachua.com/ist-ukr
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  Безкоштовні онлайн-курси від українських навчальних платформ: Prometheus, 

Edera, ВУМonline, Wisecow. 

 Історія 

 Історія: зародження української нації (6 тижнів по 4 години, платформа Edera) 

 Курс лекцій Богдана Гаврилишина (15 лекцій, платформа Prometheus) 

 1917 - рік, який змінив усе (10 лекцій, платформа Wisecow) 

 Страх та ненависть у 1917-1921 роках (5 лекцій, платформа Wisecow) 

 Історія Західної України (12 лекцій, платформа Wisecow) 

 100 років української історії за 100 хвилин (100 хвилин, платформа Wisecow) 

 Новітня історія України: від початку Другої світової війни до сучасності (6 

тижнів, платформа Prometheus) 

 Вибрані питання європейської історії (10 тижнів, платформа Prometheus) 

 

Політологія і право  

 Вступ до конституційного права (5 тижнів, платформа Prometheus) 

 Конституція України: абетка громадянина (18 занять, платформа ВУМonline) 

 Основи лобіювання (5 тижнів, платформа Prometheus) 

 Права людини в дії (13 занять, платформа ВУМonline) 

 Людина та держава. Правила гри (7 тижнів, платформа Edera) 

 Політичні ідеології: як розбиратись в політичних течіях (26 занять, платформа 

ВУМonline) 

Громадянська освіта 

- Взаємодія органів державної влади з громадськістю (4 тижні, платформа 

Prometheus) 

- Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти (5 тижнів, 

платформа Prometheus) 

- Конфлікт інтересів: треба знати! Від теорії до практики (курс з протидії 

корупції, 9 тижнів, платформа Prometheus) 

- Дослідження корупції: Як це працює? (4 тижні, платформа Prometheus) 

- Бюджетний процес. Основи (5 модулів, платформа Edera) 

- Практикум активіста цифрової епохи. Посібник з інструментів е-демократії (14 

занять, платформа ВУМonline) 

- Громадськість та влада: дієві механізми впливу (18 занять, платформа 

ВУМonline) 

- Громадський контроль (11 занять, платформа ВУМonline) 

- Соціальний капітал (8 занять, платформа ВУМonline) 

- Трансформація міста (5 лекцій, платформа Wisecow) 

- Медіаграмотність: практичні навички (4 тижні, платформа Prometheus) 

- Інтернет-медіа (5 тижнів, платформа Prometheus) 

- Цифрові комунікації в глобальному просторі (5 тижнів, платформа Prometheus) 

- Нативна реклама (4 тижні, платформа Prometheus) 

- Візуалізація даних (5 тижнів, платформа Prometheus) 

- Верифікація в Інтернеті (27 занять, платформа ВУМonline) 

- Комунікаційні інструменти для побудови репутації (4 тижні, платформа 

Prometheus) 

https://wisecow.com.ua/history/istoriya-zaxidnoyi-ukrayini/
https://wisecow.com.ua/history/istoriya-zaxidnoyi-ukrayini/
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:BHFoundation+HAWRYLYSHYN+2017_T1/about
https://wisecow.com.ua/history/1917-rik-yakij-zminiv-use/
https://wisecow.com.ua/history/strax-ta-nenavist-u-1917-1921-rokax/
https://wisecow.com.ua/history/istoriya-zaxidnoyi-ukrayini/
https://wisecow.com.ua/history/100-years-of-history/
https://courses.prometheus.org.ua/courses/KNU/101/2014_T2/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/UCU/History001/2016_T1/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:UzhNU+CL101+2018_T3/about
https://vumonline.ua/course/constitution-of-ukraine/
https://courses.prometheus.org.ua/courses/Prometheus/Lobby101/2015_T2/about
https://vumonline.ua/course/human-rights/
https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EdEra+LAW101+law101/about
https://vumonline.ua/course/political-ideologies/
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+IAP101+2019_T3/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:MON+AB101+2019_T2/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:NAZK+COI102+2019_T1/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:IRF+CSHW101+2018_T1/about
https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EDERA-IRF+BP101+bp101/about
https://vumonline.ua/course/e-democracy-workshop/
https://vumonline.ua/course/public-and-government/
https://vumonline.ua/course/public-control/
https://vumonline.ua/course/social-capital/
https://wisecow.com.ua/soczium/city-transformation/
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:CZ+MEDIA102+2018_T3/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/KNU/103/2015_T2/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+ITArts101+2017_T1/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:OSCE+NATIVEADS101+2018_T3/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/IRF/DV101/2016_T3/about
https://vumonline.ua/course/verification-in-the-internet/
https://courses.prometheus.org.ua/courses/NaUKMA/CI101/2014_T1/about
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- Моя історія: досвід, цінність, вплив (сторітелінг, 15 занять, платформа 

ВУМonline) 

- Фактчек: довіряй-перевіряй (4 модулі, один щотижня, платформа Edera). 

  

Методичні рекомендації  щодо організації та здійснення 

дистанційного навчання   вчителям іноземних мов 
 

Для ефективної організації навчання здобувачів освіти закладів загальної 

середньої освіти в умовах обмеження освітнього процесу рекомендуємо 

використовувати форми дистанційного навчання. 

     Використання технологій дистанційного навчання, зокрема мережі Інтернет, під 

час навчання іноземних мов є корисним підходом до опанування іншомовним 

матеріалом та досягнення методичних цілей.     

      Специфіка дистанційного навчання, що базується на використанні 

телекомунікаційних технологій, Інтернет-ресурсів і послуг, впливає на способи відбору 

і структуризації змісту, способи реалізації тих чи інших методів і організаційних форм 

навчання, що суттєво впливає на функціонування всієї системи. Учень відбирає й 

опрацьовує інформацію, висуває гіпотези, приймає рішення, спираючись на власні 

роздуми, власне бачення проблеми. У центрі пізнання знаходиться проблема, яка 

вимагає роботи думки для її розв’язання. Пізнавальна, мисленнєва діяльність індивіда 

дозволяє йому виходити за рамки отриманої інформації, будувати нове знання. Роль 

вчителя іноземної мови полягає в тому, щоб допомогти учням, стимулювати їх до 

самостійних роздумів, відкриттів, нових поглядів на досліджуване явище, предмет. 

Водночас учитель і учень залишаються учасниками цього процесу в активному діалозі. 

     Відповідно до нормативних актів МОН України навчальний процес за 

дистанційною формою навчання здійснюється у таких формах: самостійна робота, 

навчальні заняття, практична підготовка, контрольні заходи. Основною формою 

організації навчального процесу за дистанційною формою є самостійна робота, 

націлена на оволодіння школярами навичок самостійної освітньої роботи та 

формування в учнів ключових компетентностей. Отримання навчальних матеріалів, 

спілкування між суб’єктами дистанційного навчання під час навчальних занять, шо 

проводяться дистанційно, забезпечується передачею відео-,  аудіо-, графічної та 

текстової інформації у синхронному або асинхронному режимі.   

        З метою забезпечення організації освітнього процесу та виконання освітніх 

програм необхідно використовувати інструменти онлайн-спілкування та електронні 

ресурси й веб-сервіси в синхронному та асинхронному режимі,  веб-ресурси, 

розроблені педагогами, практикувати індивідуальні консультації. Технології 

дистанційного навчання можуть використовуватись у закладі загальної середньої 

освіти  при проведенні занять через мережу Інтернет під час карантину: участі в 

інтернет-проєктах, конкурсах, отриманні консультацій тощо. Для ефективного 

впровадження системи дистанційного навчання доцільно передбачити форми 

зворотного зв’язку (контролю) зі здобувачами освіти та їх батьками. 

 

    Планування та організація самостійної роботи учнів 

 

           На основі аналізу організації самостійної роботи учнів за традиційною формою 

навчання, відповідно до навчального плану, доцільно розробити навчально-тематичний 

план самостійної роботи учнів в умовах проведення дистанційного навчання. 

          Доцільно сформувати завдання для самостійної роботи учнів, враховуючи 

особливості використання технічних засобів підтримки дистанційного навчання. При 

цьому потрібно брати до уваги, що не всі форми та методи самостійної роботи учнів 

https://vumonline.ua/course/storytelling/
https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:VOXU-EdEra+FactCheck101+2018/about
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можна автоматично перенести в електронне навчальне середовище. Учителю необхідно 

спроектувати весь цикл завдань за темами, що вивчаються. Звичні для традиційної 

школи форми навчання адаптуються для роботи з гаджетами: вірші - у формат 

відеозапису, контрольні роботи – у формат тестів. 

        При виконанні учнем самостійної роботи вчителю рекомендуємо: 

 

– забезпечити відповідний рівень допомоги та підтримки самостійної роботи учнів; 

– сформувати перелік завдань учням; 

– визначити, які завдання доцільно виконувати індивідуально, а які в малих групах (до 

складу малих груп як правило входять 3—5 учнів); 

– рівень завдань та технічної підтримки, яка потрібна для його виконання, повинні бути 

підібрані адекватно до навчальних можливостей учня; 

– на рівень завдань не повинен впливати загальний рівень володіння учнями 

ІКТ;                    

 – не можна пропонувати завдань, виконання яких потребує дуже багато часу, або 

використання спеціального програмного забезпечення та інформаційних ресурсів, яких 

немає у наявності, або якими учень ще не володіє. 

 

         Особливу увагу потрібно приділяти створенню прозорої оцінки результатів 

навчання учнів. Беручи до уваги, що самостійна робота може виконуватися і групою 

учнів, потрібно також сформувати прозору стратегію оцінювання внеску кожного учня 

у виконання завдання, або прийняти рішення про виставлення однієї і тієї ж оцінки всім 

учням групи. Окремо потрібно розглянути питання зберігання результатів самостійної 

роботи учнів. Це дозволить уникнути питань щодо справедливості виставлення оцінки. 

         Рекомендуємо також орієнтувати учнів старших класів на самостійне 

проходження онлайн тестів, яких багато в мережі Інтернет у вільному доступі. У разі 

виникнення питань, учень може у будь-який момент звернутися до вчителя онлайн.  

       Інформаційно-комунікаційні технології дистанційного навчання значною мірою  

використовують веб-ресурси, які можуть містити: 

– методичні рекомендації щодо їх використання, послідовності виконання завдань, 

особливостей  контролю тощо; 

– документи планування навчального процесу (навчальні програми, календарно-

тематичні плани, розклади занять); 

– відео- та аудіозаписи до уроків; 

– мультимедійні матеріали; 

– словники; 

– практичні завдання із методичними рекомендаціями щодо їх виконання; 

– віртуальні практичні завдання із методичними рекомендаціями щодо їх виконання; 

– віртуальні тренажери із методичними рекомендаціями щодо їх використання; 

– пакети тестових завдань для проведення контрольних робіт, тестування з 

автоматизованою перевіркою результатів, тестування з перевіркою вчителем; 

– ділові ігри із методичними рекомендаціями щодо їх використання; 

– електронні бібліотеки чи посилання на них; 

– інші ресурси навчального призначення. 

    Дистанційне навчання повинне містити: 

– якісне інформаційне наповнення; 

– структуру навчально-методичних матеріалів; 

– логіку вивчення навчального курсу; 

– чіткий графік виконання учнями навчального плану; 

– критерії, засоби і системи контролю та оцінювання; 

– налагоджену систему взаємодії учня та вчителя. 

   Дистанційне навчання під час карантину – це перебудова учительської діяльності та 

гнучкість, можливість роботи через онлайн-платформи з використанням методики 
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змішаного навчання. Для опрацювання навчального матеріалу з іноземних мов 

доцільно скористатися можливостями безкоштовних онлайн платформ, які охоплюють 

мовні рівні від А1 до В2 та містять завдання відповідно до тем, зазначених у 

Навчальних програмах. 

 

Методичні рекомендації організації та проведення 

дистанційного навчання з німецької мови 
Дистанційна форма навчання може бути успішно реалізованою при вивченні 

іноземної мови на будь-якому етапі навчання. Ефективність такого навчання залежить, 

насамперед, від якості методичного наповнення кожного заняття. Методичні матеріали 

для дистанційного вивчення повинні бути спрямовані на самостійний розвиток 

іншомовної комунікативної компетенції учнів, набуття та тренування всіх необхідних 

лінгвістичних навичок, забезпечувати необхідні умови для засвоєння нового мовного 

матеріалу з подальшим практичним використанням, спонукати до активного творчого 

пошуку. Відповідно до задач, які постали перед вчителем, методика дистанційного 

навчання іноземних мов повинна передбачати поєднання наступних технологій: 

педагогічних, інформаційних.  

Сучасні педагогічні технології мають бути спрямовані на розвиток пізнавальної 

та науково-пошукової діяльності учнів, відповідаючи при цьому дидактичним та 

практичним цілям та завданням навчального процесу. До них можна віднести дискусії, 

рольові та ділові ігри, ситуаційний аналіз, метод проєктів, кейс-технології, участь 

у конференціях з підготовкою презентацій тощо. Вони сприяють розвитку спонтанної 

та автентичної мови, спонукають учнів до активної участі у навчальному процесі, 

підвищують мотивацію до вивчення мови, дають можливість застосувати та оцінити 

власні комунікативні навички.  

При використанні інформаційних ресурсів у учнів формуються навички читання, 

писання, аудіювання, удосконалюється монологічне та діалогічне мовлення, значно 

поповнюється словниковий запас, формується соціокультурна компетенція та мовний 

етикет.  

Для ефективного опрацювання учнями тем, передбачених для дистанційного 

навчання, слід застосовувати інтернет-ресурси, які сприятимуть забезпеченню 

формування навичок та вмінь читання, говоріння, аудіювання та письма.  

1. https://www.dw.com/uk  

Величезна безкоштовна база структурованих уроків, вправ та інтерактивних 

завдань з німецької мови. Її розробник — німецька медійна компанія Deutsche Welle. 

Розпочати вивчення можна з будь-якого рівня, а якщо є бажання, зосередитися на 

розмовних навичках або граматиці. Також є можливість завантажити уроки-подкасти 

на мобільний та слухати їх протягом дня. Не забудь підписатися на онлайн-розсилку 

й отримувати цікавинки, що стосуються вивчення мови.  

2. https://www.goethe.de/de/spr/ueb.html 

 Безкоштовні вправи та відеоуроки для учнів з різним рівнем володіння мовою. 

Є окремий розділ для вивчення німецької за професійним спрямуванням: технічна 

лексика, робота у соціальному секторі тощо. Також можеш скористатися розробленими 

Goethe-Institut мобільними додатками й іграми для вивчення німецької.  

            3.https://www.audio-lingua.eu/  

Найкращий спосіб вивчити мову — постійно читати та розмовляти німецькою, а також 

слухати носіїв мови. Audio Lingua дає таку можливість, адже це ресурс із  короткими 

записами німців, що розмовляють на повсякденні теми. Вони розповідають про сім’ю, 

погоду, їжу та навіть політичні вподобання. Аудіо розділені за рівнями, як бонус можна 

знайти подкасти на різних німецьких діалектах.  

         

     

 

https://www.dw.com/uk
https://www.goethe.de/de/spr/ueb.html
https://www.audio-lingua.eu/
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     4.https://www.cornelsen.de/ 

 На цьому сайті ви можете безкоштовно завантажити в форматах PDF та DOC вправи 

з німецької мови для вивчення граматики, поповнення словникового запасу та 

засвоєння вивченого матеріалу. Всі матеріали зібрані та поділені на три групи 

складності — обирайте свою та вчіться. 

     5.https://deutschlernerblog.de/  

Deutschlernerblog  — ресурс з  великою базою граматичних вправ, завданнями, що 

тренують сприйняття мови на слух і читання на всіх рівнях володіння мовою. Також 

можна знайти ігри для швидкого запам’ятовування слів, посилання на німецькі відео, 

музику та ще багато корисних і цікавих матеріалів. 

          6.https://www.deutsch-lernen.com/ 

Чудовий ресурс для тих, хто любить самостійно організувати навчальний процес. 

Спершу ви можете пройти короткий тест для визначення рівня мови, а потім перейти 

до граматичних вправ, де пояснюються певні правила. І наостанок — почитати цитати 

великих людей німецькою мовою. 

          7.http://www.bbc.co.uk/languages/german/  

Гайд від ВВС для початківців і просунутих знавців німецької. Сайт пропонує визначити 

рівень мови та можливість вивчити базову лексику, щоб розповісти хто ти, звідки 

приїхав. На ресурсі також знайдуться книги з граматики та численні вправи. 

           8.http://www.jungschar.com/index.htm  

Цей сайт розроблено спеціально для вчителів, які викладають німецьку на початковому 

етапі навчання, однак згодиться він і для тих, хто вивчає німецьку самостійно. Тут 

є загадки, історії, музика та багато іншого. 

           9.https://www.youtube.com/channel/UClBrbJXNh2sFxOuvH4o5H9g 

 Посилання на YouTube-канал, уроки німецької мови від Дженні, які будуть цікаві і для 

тих, хто тільки знайомиться з німецькою мовою, і для тих, хто вже має початковий або 

середній рівень підготовки. Спеціально для кожного рівня є  окремий плейлист  — A1, 

A2, B1, B2 і  C1. У  своїх відео Дженні розповідає про граматику та вимову, дає поради 

з вивчення німецької мови, а також пояснює, як правильно спілкуватися з носіями 

мови.   

            10. https://www.youtube.com/user/eageour/featured 

Цей канал містить 100 лекцій з німецької мови для початківців, які забезпечать 

основний словниковий запас та ознайомлять з принципом побудови коротких речень. 

Курс складається з карток, які супроводжуються двома мовами — німецькою та 

українською. 

           11.https://www.zdf.de/ 

 Німецький телеканал, який містити джерело безкоштовних німецьких фільмів, як 

дубльованих, так і оригінальною мовою, всі вони безкоштовні для перегляду.  

            12.https://www.bookrix.de/  

На сайті можна завантажити німецькомовні книги в  електронному форматі. Шукайте 

книгу за жанрами, автором, назвою чи просто звантажуйте ту, яка сподобалась 

найбільше.  

             13.https://www.audible.de/  

Широка колекція аудіокниг німецькою мовою.  

             14.https://www.lingohut.com/  

Інтерактивна лабораторія LingoHut — для практики вимови корисних найвживаніших 

фраз. LingoHut — це глобальний проєкт, і з ним ви можете вдосконалювати не лише 

німецьку, але й інші мови. Для німецької на сайті представлено 109 уроків із базовим 

словником, до кожного із виразів додається аудіофайл.  

             15.https://www1.wdr.de/  

Ресурс пропонує цікаві передачі на актуальні теми із субтитрами. У медіатеці на цьому 

сайті можна посортувати відео за тегами, і  обрати те, що вам найбільш цікаво чи 

потрібно. До слова, на цьому сайті також можна прослуховувати радіо та читати 

https://www.cornelsen.de/
https://deutschlernerblog.de/
https://www.deutsch-lernen.com/
http://www.jungschar.com/index.htm
https://www.youtube.com/channel/UClBrbJXNh2sFxOuvH4o5H9g
https://www.youtube.com/user/eageour/featured
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новини. А у закладочці «Телебачення» можна переглядати не лише передачі, а також 

фільми та німецькі серіали. 

 

Поради і корисні посилання для вчителів французької мови 

  Порада всім учителям французької мови: зареєструватися на сайті https:// 

ua.ifprofs.org/, який створений для вчителів  / викладачів французької як іноземної, 

серед ресурсів ви можете знайти досвід вчителів  / викладачів французької в  умовах 

карантину з усіх країн світу.  

Зверніть увагу і на ресурси, уроки для всіх рівнів володіння французькою: від А1 

до С2: https://enseigner.tv5monde.com, https://www.lepointdufle.net, 

https://m.bescherelle.com, http:// www.bonjourdefrance.com.  

Численні вправи з французької мови ви знайдете: 

 • http://grammaire.reverso.net/  — Les grandes notions grammaticale. Syntaxe. 

Conjugaison de verbe. Règles d’accord. Orthographe et typographie. Questionsd’actualité; 

• http://www.lepointdufle.net;  

• https://qrgo.page.link/eJtqH;  

• http://fr.tsedryk.ca/;  

• https://qrgo.page.link/Qo5pZ;  

• http://exercices.free.fr/francais/index.htm; 

• http://www.didierlatitudes.com/; 

• http://lexiquefle.free.fr/index.htm — сайт для роботи з лексикою; 

•https://babadum.com/ — ігри для вивчення лексики. Наприклад, для 

відпрацювання відмінювання дієслів скористайтесь:  

• http://leconjugueur.lefigaro.fr/;  

• http://www.les-verbes.com/;  

• http://www.conjugaison-verbe.fr/;  

•https://qrgo.page.link/mHqwq. Розгляньте і  можливості сайтів для роботи зі 

словниками, відеоуроками, засобами медіа. Словники 

•http://www.ikonet.com/fr/ledictionnairevisuel/ — візуальний словник; 

•http://www.larousse.fr/ — видавництво «Ларусс» пропонує п’ять словників;  

• http://www.cnrtl.fr/antonymie/ — антоніми;  

• http://la-conjugaison.nouvelobs.com/synonyme/  — синоніми, дефініції, судоку;  

• https://www.lingvolive.com — перекладач;  

• https://www.duolingo.com — сайт для вивчення мови. Відео 

• https://french.yabla.com/ — тематичні відео; 

• http://www.linguo.tv — відео з субтитрами. ТБ • http://www.francetelevisions.fr/;  

• http://enseigner.tv5monde.com/; 

 • http://apprendre.tv5monde.com/. Газети та журнали 

 •http://www.culturetheque.com — культуротека надає доступ до великої кількості 

книг, аудіокниг, відео, газет, журналів, аудіозаписів; 

 • http://www.lefigaro.fr/; 

 • http://www.lexpress.fr/; 

 • http://www.lepoint.fr/. Пoдкасти 

 • http://www.bbc.co.uk/languages/french/deja_vu/; 

 • http://lang-8.com/;  

 • http://www.podcastfrancaisfacile.com; 

 • https://qrgo.page.link/DokFi; 

 • http://parlez-vousfrancais.com/;  

 • https://qrgo.page.link/B57dF. 

 

 

http://www.bonjourdefrance.com/
http://www.lepointdufle.net/
https://qrgo.page.link/eJtqH
http://fr.tsedryk.ca/
https://qrgo.page.link/Qo5pZ
http://exercices.free.fr/francais/index.htm
http://www.didierlatitudes.com/
http://leconjugueur.lefigaro.fr/
http://www.les-verbes.com/
http://www.conjugaison-verbe.fr/
http://enseigner.tv5monde.com/
http://www.lefigaro.fr/
http://www.lexpress.fr/
http://www.bbc.co.uk/languages/french/deja_vu/
http://lang-8.com/
http://www.podcastfrancaisfacile.com/
https://qrgo.page.link/DokFi
http://parlez-vousfrancais.com/
https://qrgo.page.link/B57dF
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Методичні рекомендації організації та проведення 

дистанційного навчання з іспанської мови 
 

Специфіка предмета «іноземна мова» передбачає опановування учнями 

іншомовного досвіду, який забезпечує у них сформованість іншомовної комунікативної 

компетентності.  

Пріоритет у  навчанні іноземних мов належить виконанню вправ усного 

характеру. У цьому полягає особливість і основна складність викладання іноземних 

мов. 

 Дистанційне навчання іспанської мови із  використанням комп’ютерних та 

телекомунікаційних технологій має забезпечувати реалізацію таких завдань: 

 — формування і розвиток умінь та навичок читання з безпосереднім 

використанням матеріалів мережі «Інтернет»;  

 — удосконалення умінь аудіювання на основі адаптованих та автентичних 

звукових текстів; 

 — формування і розвиток умінь монологічного та діалогічного мовлення; 

 — розширення активного та пасивного словників, ознайомлення з лексикою 

сучасної іспанської мови;  

 — формування стійкої мотивації пізнавальної діяльності, потреби використання 

іноземної мови у реальному спілкуванні; 

 — формування культури спілкування.  

При вивченні іспанської мови технології дистанційного навчання можуть бути 

дуже ефективними.  

Для навчання таким видам мовленнєвої діяльності, як читання і  написання, 

можна значною мірою обмежитися асинхронним видом дистанційного навчання, 

оскільки особливості цих видів мовленнєвої діяльності не вимагають самі по собі 

звукового супроводу. Проте при навчанні говорінню, вимові й аудіюванню необхідна 

опора на звуковий супровід, а також створення різних ситуацій, що стимулюють усні 

висловлювання, тобто виникає потреба опори на ілюстративні та аудіоматеріали.  

З точки зору навчання іспанської мови усі освітні платформи надають достатньо 

можливостей для ефективної організації процесу дистанційного навчання:  

— навички письма добре розвиваються при використанні учнями чатів та 

форумів, де вони можуть спілкуватися; 

 — є можливості для розвитку навичок аудіювання, оскільки учні не прив’язані 

до обмеженої кількості прослуховувань матеріалу;  

— дуже легко робити перевірку якості виконання домашніх завдань;  

— ефективний розвиток навичок говоріння.  

Учні можуть зробити аудіозапис власного мовлення (наприклад, переказ тексту 

або підготовлений монолог).  

Застосування онлайн-сервісів може успішно й  ефективно доповнити систему 

дистанційної освіти. Три основні принципи, на яких базується система: вчитися у носіїв 

мови, вчитися на автентичному матеріалі, вчитися безкоштовно. 

 Користування інтернет-ресурсами надає величезні можливості для 

дистанційного навчання і урізноманітнює форми роботи на уроці, зацікавлює 

здобувачів освіти до вивчення мови. 

 Для використання у роботі пропонуємо вчителям такі освітні ресурси:  

Освітні ресурси іспанською мовою:  

Онлайн-бібліотека Інституту Сервантеса (https://www. cervantes.es). 

https://www.profedeele.es/, https://www. spanishunicorn.com. Завдання та ресурси для 

викладачів та учнів. Має бібліотеку відеороликів, подкасти, пояснення матеріалу та 

різноманітні вправи на запам’ятовування, автоматизацію лексичних одиниць.  

https://videoele.com. Ресурс, який дозволяє користуватись відеоматеріалами 

рівнів А1 та А2, які формують комунікативну та соціокультурну компетенцію учнів.  
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https://aprenderespanol.org/. Ресурс, на якому зібрані вправи з різних сайтів для 

вивчення лексики, граматики. Містить диктанти, вправи на аудіювання, казки, пісні 

тощо.  

Також рекомендуємо інші подібні освітні ресурси, які допоможуть вчителям 

іспанської мови зробити уроки цікавими та сприятимуть мотивації учнів до навчання: 

http://www.todoele.net 

http://auladeletras.net/ 

http://elenet.org/ 

http://www.elenet.org/falsosamigos  

http://www.ver-taal.com/index.htm  

https://www.esfacil.eu/en/  

http://www.zonaele.com  

http://www.auladiez.com/  

 

Запропоновані освітні ресурси: 

 — надають можливість вивчати іспанську мову за допомогою онлайн-уроків, 

які проводяться у простій та цікавій формі, з рисунками, інтерактивними вправами. 

 — містять добре розроблені вправи, спрямовані на заучування розмовних фраз, 

граматичні вправи різного рівня складності; 

 — надають можливість спілкування з  носіями мови, учасників-носіїв мови 

можна додавати у друзі, спілкуватися на різні теми; 

 — допомагають учням добре розширити словниковий запас, а також 

вдосконалити навички читання та аудіювання; 

 — пропонують вивчати мову, використовуючи аудіокниги, пісні, відеозаписи, 

фільми та тексти; 

 — містять великий вибір текстів, аудіо- та відеоматеріалів на різні теми та 

різних рівнів складності. 

 Кожен окремий онлайн-сервіс є  корисним ресурсом для розвитку тих чи інших 

навичок і вмінь, проте жоден з них не є ідеальним, і лише вдале поєднання ресурсів 

може забезпечити всебічну підготовку та ефективне навчання учнів. Тож провідне 

місце в системі дистанційного навчання відіграє вчитель, від якого залежить вибір 

платформи дистанційного навчання і який може надати поради з успішної організації 

самостійної роботи учнів. 

Безкоштовні онлайн-ресурси для дистанційного 

навчання з англійської мови 
Британська Рада 

 Навчання різних вікових груп: практичні ресурси, плани уроків тощо 

 https://www.teachingenglish.org.uk/resources 

 Низка різноманітних коротких курсів для вчителів на FutureLearn 

 https://www.teachingenglish.org.uk/training 

Тематичний блог для вчителів: дистанційне навчання 

 https://tinyurl.com/y8lesqzd 

 Путівник із дистанційного навчання 

 https://tinyurl.com/ydgtesyo 

 Публікація «Інновації в освіті: дистанційне навчання» 

 https://tinyurl.com/y8kqp5qz 

 Навчальний відео серіал Word on the street (рівень В1, В2) 

 https://tinyurl.com/yc44nndh 

 Аудіо серіал Big City Small World (рівень В1) 

 https://tinyurl.com/rlgq7j2 

 Колекція ресурсів для розвитку мовленнєвих умінь 

 https://learnenglish.britishcouncil.org/skills 

http://www.todoele.net/
http://auladeletras.net/
http://elenet.org/
http://www.elenet.org/falsosamigos
http://www.ver-taal.com/index.htm
https://www.esfacil.eu/en/
http://www.zonaele.com/
http://www.auladiez.com/
https://www.teachingenglish.org.uk/resources
https://www.teachingenglish.org.uk/training
https://tinyurl.com/y8lesqzd
https://tinyurl.com/ydgtesyo
https://tinyurl.com/y8kqp5qz
https://tinyurl.com/yc44nndh
https://tinyurl.com/rlgq7j2
https://learnenglish.britishcouncil.org/skills
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 Граматичний практикум 

 https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar 

 Лексичний практикум 

 https://learnenglish.britishcouncil.org/vocabulary 

Express Publishing 
Матеріали для сприймання на слух (рівні А2 – В1), плани уроків, формувальне 

оцінювання 

https://foliobooks.com.ua/ua-teachers-room 

Безкоштовні ресурси для вчителів від видавництва: робочі аркуші, картки, аудіо 

записи, портфоліо та багато іншого 

https://tinyurl.com/y9dk9nca 

Linguist – Cambridge University Press – MMPublications 

Дистанційне навчання (1 – 4 класи): 

Quick Minds https://bit.ly/2xGdCeV 

Super Safari https://bit.ly/3eH0HtB 

Kid’s Box https://bit.ly/2RXm93H 

Дистанційне навчання (5 – 9 класи): 

Eyes Open https://bit.ly/2zmAS1R 

Think https://bit.ly/3brzFVe 

Prepare https://bit.ly/2wXqdK4 

Дистанційне навчання – підготовка до складання Кембридських екзаменів 

Objective https://bit.ly/2Y2gDRv 

Compact https://bit.ly/2RVJ1AA 

Complete https://bit.ly/2Vs2QBN 

Fun Skills (Starters) https://tinyurl.com/y9jhesw9 

Fun Skills (Movers) https://tinyurl.com/ydyx6o8c 

Fun Skills (Flyers) https://tinyurl.com/y83s43rn 

 

Безкоштовний інтерактивний додаток, аудіо, додаткові ресурси, підручники, 

книги для вчителя та інше до курс4у  QUICK MINDS FOR UKRAINE 

https://tinyurl.com/y77lj6me 

 

Методичні поради, посилання на платформи для організації дистанційного 

навчання та інше 

Quizlet https://tinyurl.com/y8yl7oel 

Kahoot https://tinyurl.com/y9x5n54z 

Blackboard https://tinyurl.com/yd5n42a7 

 

Використання візуальних елементів 

https://tinyurl.com/y8gkyof9 

 

Дія та взаємодія – важливі складники дистанційного навання у початковій школі 

https://tinyurl.com/ybhj8jqs 

Відеоуроки   SMART JUNIOR FOR UKRAINE для учнів 1-3 класів 

https://tinyurl.com/ybdmk5qv 

https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar
https://learnenglish.britishcouncil.org/vocabulary
https://foliobooks.com.ua/ua-teachers-room
https://tinyurl.com/y9dk9nca
https://bit.ly/2xGdCeV
https://bit.ly/3eH0HtB
https://bit.ly/2RXm93H
https://bit.ly/2zmAS1R
https://www.cambridge.org/cambridgeenglish/catalog/secondary/think?utm_source=wobl&utm_medium=blog&utm_content=woblcontent&utm_campaign=supportingeveryteacher
https://bit.ly/3brzFVe?fbclid=IwAR08q9N2vrYEXJ_4vi1ZsX1wsgZUn-qabM43DlvIE_lnA_nWcySsu--ezSQ
https://www.cambridge.org/cambridgeenglish/catalog/cambridge-english-exams-ielts/prepare-2nd-edition?utm_source=wobl&utm_medium=blog&utm_content=woblcontent&utm_campaign=supportingeveryteacher
https://bit.ly/2wXqdK4
https://bit.ly/2Y2gDRv
https://bit.ly/2RVJ1AA
https://bit.ly/2Vs2QBN
https://tinyurl.com/y9jhesw9
https://tinyurl.com/ydyx6o8c
https://tinyurl.com/y83s43rn
https://tinyurl.com/y77lj6me
https://tinyurl.com/y8yl7oel
https://tinyurl.com/y9x5n54z
https://tinyurl.com/yd5n42a7
https://tinyurl.com/y8gkyof9
https://tinyurl.com/ybhj8jqs
https://tinyurl.com/ybdmk5qv
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Oxford University Press 

Навчаємося вдома: вебінари, блоги, корисні поради, ідеї, завдання та інше 

https://tinyurl.com/ycsvcuuh 

Вчительські спільноти, вебінари, підписка на професійні розсилки, домашнє читання 

тощо 

https://tinyurl.com/y9lcqxuu 

Оцінювання: активності, які допомагають учням продемонструвати те, що вони знають 

https://tinyurl.com/y7fnqnek 

Адаптивне тестування у вивченні англійської мови - https://tinyurl.com/y7vn7g66 

Оцінювання глобальних умінь - https://tinyurl.com/y74fcmzz 

Створення тестів для підлітків - https://tinyurl.com/y98koce9 

Серія вебінарів для вчителів на тему оцінювання -https://tinyurl.com/y8tejpna 

 

 

Pearson Ukraine 
Освітній сайт «Пірсон» Україна 

https://www.pearson.eu/cee/ukraine/homepage/ 

 

Дистанційне учіння та навчання 

https://tinyurl.com/ya5e77wl 

 

Вебінари та відео тренінги для вчителів англійської мови 

https://tinyurl.com/y9u6avfr 

 

Ресурси для вчителів 

https://tinyurl.com/yaz5mcch 

Ресурси для учнів 

https://tinyurl.com/y79lec3u 

Освітній проект: уроки наживо 

https://tinyurl.com/y9cvmmxx 

 

 

 

Безкоштовні онлайн-ресурси для організації 

дистанційного навчання з німецької мови 
 

Для учнів 

Дитячий Університет для дітей віком від 8 до 12 років, де вони мають можливість 

навчатися за трьома напрямами: людина, природа, техніка, а також вивчати німецьку 

мову- https://tinyurl.com/y7p7w6sn 

Онлайн-університет JuniorUni для учнів від 12 до 14 років - https://tinyurl.com/yamzdemt 

Безкоштовна комп'ютерна гра для учнів віком від 8 до 12 років, яка мотивує їх до 

вивчення іноземних мов, водночас, допомагає оцінити навчальні досягнення учнів - 

https://tinyurl.com/ycfap3vw 

Місто слів. Навчальний додаток для опанування лексики рівня A1/A2 -

https://tinyurl.com/h2tcz7w 

10 навчальних розділів для опрацювання лексики та граматичних структур на 

повсякденні теми - https://tinyurl.com/y9ne2nkk 

Казки з усього світу - https://tinyurl.com/y78hfalz 

 

https://tinyurl.com/ycsvcuuh
https://tinyurl.com/y9lcqxuu
https://tinyurl.com/y7fnqnek
https://tinyurl.com/y7vn7g66
https://tinyurl.com/y74fcmzz
https://tinyurl.com/y98koce9
https://tinyurl.com/y8tejpna
https://www.pearson.eu/cee/ukraine/homepage/
https://tinyurl.com/ya5e77wl
https://tinyurl.com/y9u6avfr
https://tinyurl.com/yaz5mcch
https://tinyurl.com/y79lec3u
https://tinyurl.com/y9cvmmxx
https://tinyurl.com/y7p7w6sn
https://tinyurl.com/yamzdemt
https://tinyurl.com/ycfap3vw
https://www.goethe.de/de/spr/ueb/led.html
https://tinyurl.com/h2tcz7w
https://tinyurl.com/y9ne2nkk
https://tinyurl.com/y78hfalz
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 Для вчителів 

Безкоштовні вебінари для вчителів німецької мови від Goethe-Institut 

https://tinyurl.com/y8lbjfg6 

https://tinyurl.com/ychn9gns 

 

Матеріали для навчання, цікаві ідеї для занять, актуальні теми з методики та дидактики 

німецької мови - https://tinyurl.com/yba2l3c5 

Онлайн платформа Goethe-Institut «Німецька в початковій школі»: добірка матеріалів, 

які можна використовувати, щоб зробити уроки веселими та різноманітними -

https://tinyurl.com/y9srcdx7 

Проєкт «Lautstark»: різноманітні дидактичні матеріали до теми «Популярна музика із 

Німеччини» -https://tinyurl.com/ycmrcrfd 

Художні фільми або відеоролики для мотивації учнів у процесі навчання -

https://tinyurl.com/y7laq7l4 

Дидактичні матеріали з літератури - https://tinyurl.com/yc4993cf  

 

Ресурси для вивчення німецької мови 
Корисні посилання для вчителів німецької мови 

1. http://www.goethe.de  – різноманітний дидактичний матеріал для уроків, позакласних 

заходів, а також підвищення рівня  самоосвіти педагогів.   

2. http://www.spielekiste.de – цікаві ігри на німецькій мові.  

3.  http://ingeb.org/kinderli.html  – дитячі німецькі пісні на різні теми, з нотами та 

мелодіями. 

4.  http://www.kinderbrockhaus.de – німецькі жартівливі питання, загадки, експерименти 

та багато цікавої інформації.  

5. http://www.tivi.de/fernsehen/jonalu/start/index.html  – інтерактивний навчально-ігровий 

сайт німецького мультфільму JoNaLu від телеканалу KiKa спільно з ZDFtivi. 

6. http://www.museen.de, http://www.galerie.de, http://www.archinform.de  – на сторінках 

цих сайтів Ви познайомитися з мистецтовм Німеччини 

7. http://www.kinderreimeseite.de/index.php – німецькі дитячи римівки, пісні та вірші.  

8. http://www.jungschar.com/index.htm – сайт для вчителів,  які викладають німецьку на 

початковому етапі навчання: загадки, історії, музика та багато іншого.  

Німецька як  іноземна 

1. http://www.hueber.de/deutsch-als-fremdsprache 

2. http://www.4teachers.de 

3. https://www.goethe.de/de/index.html 

4. http://www.klett-sprachen.de/passwort-deutsch-5-baendig/r-1/203#reiter=titel&niveau=A1 

5. http://ww3.lerndeutsch.com 

6. http://www.hueber.de/seite/pg_index2_dsl?page=pg_index2_dsl&areaSel=CH 

7. Spiele für Schüler. 

8. Guten Morgen Kikus 

9. Organisation der Unterrichtsstunde 

10. Spiele und Rätseln 

 

https://tinyurl.com/y8lbjfg6
https://tinyurl.com/ychn9gns
https://tinyurl.com/yba2l3c5
https://tinyurl.com/y9srcdx7
https://tinyurl.com/ycmrcrfd
https://tinyurl.com/y7laq7l4
https://tinyurl.com/yc4993cf
http://www.goethe.de/
http://www.spielekiste.de/
http://ingeb.org/kinderli.html
http://www.kinderbrockhaus.de/
http://www.tivi.de/fernsehen/jonalu/start/index.html
http://www.museen.de/
http://www.galerie.de/
http://www.archinform.de/
http://www.kinderreimeseite.de/index.php
http://www.jungschar.com/index.htm
http://www.hueber.de/deutsch-als-fremdsprache/
http://www.4teachers.de/
https://www.goethe.de/de/index.html
http://www.klett-sprachen.de/passwort-deutsch-5-baendig/r-1/203#reiter=titel&niveau=A1
http://ww3.lerndeutsch.com/
http://www.hueber.de/seite/pg_index2_dsl?page=pg_index2_dsl&areaSel=CH
https://drive.google.com/file/d/0B4vRW4pY4Ah6RklWZEFZVWtYTWs/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B4vRW4pY4Ah6ZGxUWWUwT0NzVGs&usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B4vRW4pY4Ah6ZHZVM196MDhiRE0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B4vRW4pY4Ah6RUhPSDFoVmR1SVU/view?usp=sharing
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Die wichtigsten Internet-Quellen zum Deutschlernen 

1. http://www.goethe.de 

2. http://www.movi.com.ua/nimecka-mova 

3. http://ukraine-nachrichten.de 

4. Deutschlernreise.de 

5. http://www.learn-german-online.net 

6. Deutsch für Anfänger 
7. http://www.dw.de/deutsch-lernen/s-2055 

Сайти для вивчення німецької мови 

Еasy-online-german.com – ресурс особливо корисний для тих, хто починає вивчати 

мову, адже вправи дуже легкі та доступні, базові теми та слова, основи граматики, 

тексти для читання та відео для розуміння та кращого вивчення мови – все розраховано 

на тих, хто тільки вливається в це німецькомовне середовище. 

DW.COM – позитивними відмінностями цього ресурсу є те, що матеріал тут поділений 

на рівні, ті ж – на блоки і на уроки. Також ви можете читати світові новини та 

переглядати відео. Варто тільки трохи часу витратити на те, щоб розібратись в схемі 

самого сайту. 

Вивчення німецької мови онлайн – один з найкращих ресурсів, по-перше, він на 

українській мові, по-друге, вивчення починається з алфавіту, тобто від основ до більш 

поглиблених та складних матеріалів, все не виходячи за базовий рівень освоєння 

німецької мови – для початківців справжня знахідка. 

Cornelsen – на цьому сайті ви можете безкоштовно завантажити в форматах .pdf та .doc 

вправи з німецької мови для вивчення граматики, поповнення словникового запасу та 

засвоєння вивченого матеріалу. Всі  матеріали зібрані та поділені на три групи 

складності – обирайте свою та вчіться. 

Підручники для вивчення німецької мови 

Arbeitsblätter Grundstufe DaF– це зошит, за допомогою якого ви збільшуватимете свій 

словниковий запас. Для користування ним потрібно вже володіти хоча б мінімальним 

словниковим запасом, але вправи доволі нескладні, а картинки допоможуть вам 

веселіше та цікавіше справлятись з складною німецькою мовою. 

Курс граматики німецької мови з граматико-фонетичними вправами– підручник 

російською мовою включає в себе три розділи: теоретичну частину, питання для 

самоконтролю та вправи, для кращого засвоєння перших двох розділів. 

Граматика німецької мови– оскільки видання 2010-го року, то воно зберігає свою 

актуальність. 

Практична граматика німецької мови– підручник англійською мовою, що 

ускладнює його освоєння тим, хто нею не надто вдало володіє, але для тих поліглотів, 

які хочуть її удосконалити, паралельно вивчаючи німецьку, мабуть, кращого 

підручника з практичними завданнями годі й знайти. 

Німецька мова: рівень досконалості – рівень С для тих, хто наполегливо йде до 

вершин оволодіння нелегкою німецькою мовою. 

 

http://www.goethe.de/
http://www.movi.com.ua/nimecka-mova
http://ukraine-nachrichten.de/
http://www.deutschlernreise.de/
http://www.learn-german-online.net/
http://learn-german-easily.com/index-basic-german
http://www.dw.de/deutsch-lernen/s-2055
http://www.easy-online-german.com/
http://www.dw.com/de/themen/s-9077
http://deutschonline.at.ua/
http://www.cornelsen.de/pluspunkt_deutsch/1.c.2838854.de
http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/arbeitsblaetter_a1_z/arbeitsblatt001-099.pdf
https://docviewer.yandex.ua/?url=ya-disk-public%3A%2F%2FA5%2FEYd74epHd444u3mulOnSL6%2B%2BIYBTVa39YaWdUlkk%3D&name=Birk.djv&c=565f553768b4
http://vk.com/doc77569995_143898459?hash=aaa8f87cb5a1a67c75&dl=9903b4df6139b5c3ca
https://vk.com/doc77569995_143907758?hash=149cbe864cf63596ee&dl=d0fc7e7ceaa1fb3965
http://vk.com/doc1700703_167817677?hash=971af68d57ba627bed&dl=73e64492a9f144aae8
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Спілкування німецькою мовою 

Це одна з основних складових ефективного вивчення мови, тому сайти для спілкування 

з носіями мови, а також з тими, хто, як і ви, намагається її вивчити, стануть вам в 

нагоді: 

Gospeaky.com 

Babbel.com 

Babelvillage.com 

Interpals.net 

 

Безкоштовні лайн - ресурси для організації 

 дистанційного навчання з французької мови 
 

Навчання з французької мови 
Основні інтернет-ресурси з французької мови для різних категорій користувачів, 

зосереджені на одній платформі - https://kit-francais.glideapp.io/ 

Базовий інтернет-ресурс з французької мови для батьків - https://tinyurl.com/yazfnkcu 

Базовий інтернет- ресурс для вчителів французької мови- https://tinyurl.com/y9vvjahb 

Базовий інтернет-ресурс для учнів, навчальний додаток- https://tinyurl.com/y88q3zv2 

Сайти для безкоштовного вивчення французької мови: для учнів усіх рівнів -

https://tinyurl.com/y8rdoynx 

https://www.bonjourdefrance.com/ 

Безкоштовні онлайн тести для перевірки рівня володіння французькою мовою - 

https://tinyurl.com/ydgg4g2t 

https://tinyurl.com/y9sclmem 

https://tinyurl.com/yc4a9ehu 

Додатки для вивчення французької мови  

 https://www.lingozing.com/fr/, 

https://babadum.com/ 

Французька мова для вчителів і учнів - https://savoirs.rfi.fr/en/apprendre-enseigner 

Безкоштовний навчальний кібержурнал для вивчення французької мови в режимі 

онлайн 

https://tinyurl.com/ybxslzms 

https://tinyurl.com/ybgtd3ow 

https://tinyurl.com/y7xftroq 

https://espacevirtuel.emdl.fr/ 

 

 IFprofsUkraine – соціальна мережа професійного типу, яка об’єднує франкомовних 

освітян України 

https://ua.ifprofs.org/ 

https://tinyurl.com/y9lzo6hy 

https://enseigner.tv5monde.com/ 

 

Ресурси для вивчення французької мови 

Сайти для вивчення французької мови 

DAILY FRENCH POD 

Англомовний сайт для щоденного вивчення французької мови, – ідеальний ресурс, 

який забезпечить вам практику обох мов одночасно. 

https://www.gospeaky.com/
https://www.babbel.com/
http://babelvillage.com/
http://www.interpals.net/
https://kit-francais.glideapp.io/
https://tinyurl.com/yazfnkcu
https://tinyurl.com/y9vvjahb
https://tinyurl.com/y88q3zv2
https://tinyurl.com/y8rdoynx
https://www.bonjourdefrance.com/
https://tinyurl.com/ydgg4g2t
https://tinyurl.com/y9sclmem
https://tinyurl.com/yc4a9ehu
https://www.lingozing.com/fr/
https://babadum.com/
https://savoirs.rfi.fr/en/apprendre-enseigner
https://tinyurl.com/ybxslzms
https://tinyurl.com/ybgtd3ow
https://tinyurl.com/y7xftroq
https://espacevirtuel.emdl.fr/
https://ua.ifprofs.org/
https://tinyurl.com/y9lzo6hy
https://enseigner.tv5monde.com/
http://www.dailyfrenchpod.com/
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GRAMMAIREFRANCAISE.NET 

Сайт для тих, хто вже володіє французькою хоча б на мінімальному рівні, адже сам 

сайт цією іноземною мовою, а тому початківцям буде складно розібратись. Сайт 

корисний тим, що тут багато інформації з перевірочними завданнями. 

САМОВЧИТЕЛЬ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ 

Один з кращих сайтів, на якому вся інформація буквально розкладена по поличках, 

розтлумачена дуже доступно та широко, є вправи та підручники, робочі зошити, в яких 

можна тренувати вивчені правила. 

LINGUST.RU 

Онлайн-уроки для тих, хто тільки починає вивчати французьку та інші мови. Кожен 

урок містить цікаві матеріали, є можливість виконувати завдання прямо на сайті он-

лайн, читати тексти, слухати правильну вимову слів завдяки коротким та цікавим 

діалогам, поповнювати словниковий запас після кожного заняття. 

FRANCAISONLINE.COM 

Доступні он-лайн-уроки для початківців: граматичні, лексичні та фонетичні правила, 

діалоги та практичні теми для вивчення. 

BESCHERELLE.COM 

Сайт з вправами та іграми на французькій мові, який підійде для всіх рівнів. 

HOSGELDI.COM 

Цікаві он-лайн ігри та конструктори слів, які допомагають поповнити словниковий 

запас. Вам пропонують вивчити групу слів, а потім тренувати її за допомогою різних 

вправ. 

FRENCHASSISTANT.COM 

Яскравий та цікавий англомовний ресурс по вивчення мови: відео, завдання, тексти, 

вправи та правила, – все для того, щоб краще вивчити французьку та повторити 

англійську. 

STUDYFRENCH.RU 

Корисний  сайт, стане в нагоді початківцям, оскільки всі тексти мають переклад. 

GRAMMAIREFRANCAISE.NET 

Сайт на французькій мові, містить безліч корисної інформації, правил та вправ. 

Газети, радіо і телебачення 

LE FIGARO 

Електронна версія щоденної газети: висвітлення актуальних подій, тематичні досьє, 

сповіщення про спортивні досягнення, культурні події тощо. 

LE NOUVEL OBSERVATEUR 

Щотижневий випуск газети публікує статті, які висвітлюють офіційну, суспільно-

політичну, культурну і наукову сторону життя. 

RADIOS.SYXY.COM 

http://grammairefrancaise.net/
http://www.le-francais.ru/
http://lingust.ru/fran%C3%A7ais/fran%C3%A7ais-le%C3%A7ons
http://francaisonline.com/
http://bescherelle.com/
https://hosgeldi.com/fr/
https://frenchassistant.com/
http://www.studyfrench.ru/
http://grammairefrancaise.net/
http://www.lefigaro.fr/
http://tempsreel.nouvelobs.com/
http://radios.syxy.com/
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Всі французькі радіостанції он-лайн, – слухайте французьке, насолоджуйтесь та 

вчіться. 

D8.TV 

Французьке телебачення: новини, спорт, фільми та серіали. 

ВІДЕО- ТА АУДІОРЕСУРСИ 

1. PODCASTFRANCAISFACILE.COM 

Добірка аудіоподкастів французькою мовою з транскриптом, поділена за різними 

категоріями: граматика, диктант, статті про культуру і т. д. 
2. LAITS.UTEXAS.EDU/FI 

Англомовний ресурс з відео, аудіо, вправами, правилами з граматики та фонотеки. 
3. IKONET.COM/FR 

Сайт для просунутих знавців французької: відео, аудіо, завдання, тести та словники. 
4. BBC.CO.UK 

Відеорепортажі Ma France каналу BBC по всій Франції: багато цікавого про французьку 

культуру і життя у Франції та ще багато інформації, яка може вас захопити. 
5. INA.FR 

Добірка інтерв’ю французькою мовою. Ресурс зручний тим, що до кожного відео є 

текст. 
6. FRENCH.ABOUT.COM 

Короткі відеоуроки присвячені окремим розділам французької мови, для детального її 

вивчення. 

 

 

Безкоштовні онлайн-ресурси для організації 

дистанційного навчання з іспанської мови 

 
http://quetal.com.ua 

https://hablacultura.com 

http://www.ver-taal.com 

https://www.spanishpodcast.net 

https://www.practicaespanol.com 

https://videoele.com 

https://learningapps.org 

https://calicospanish.com 

https://aprenderespanol.org 

https://youtu.be/Bj-fAlHK2rM  - навчальні відео 

 

Безкоштовні онлайн-ресурси для організації 

дистанційного навчання з польської мови 

 
https://eduzabawy.com/cwiczenia-online/?fbclid=IwAR3Kawm2SEcWIEt_0h4-

dksogW32q3G24kmeNsXO11BC0PAWLhr8Xc1eElI 

 

https://www.specjalni.pl/2020/03/wspopraca-z-uczniami-na-

wirtualnej.html?fbclid=IwAR1QBAkCxPST9pNQ946DDxPTvD84rFUmtplEeclG1JwCFUv

RWqip3Jrx43Q&m=1#more 

 

https://padlet.com/bonlily44/dmp4nx7ks99f7753?fbclid=IwAR0Urmhg7O08rBgZ09FnqQga

ZCoaL_kaQdhVDl68-2O8iS6xpatjjK4VGs4 

 

https://akademia-nauczyciela.pl/webinaria/?fbclid=IwAR28KJhelLMkmSgLafal7-

vfDs4VTPRhgfHDabM4iT6pxE9LjluNm901uZo 

http://www.d8.tv/
http://www.podcastfrancaisfacile.com/
http://laits.utexas.edu/fi/
http://ikonet.com/fr
http://www.bbc.com/
http://www.ina.fr/
http://french.about.com/
http://quetal.com.ua/
https://hablacultura.com/
http://www.ver-taal.com/
https://www.spanishpodcast.net/
https://www.practicaespanol.com/
https://videoele.com/
https://learningapps.org/
https://calicospanish.com/
https://aprenderespanol.org/
https://youtu.be/Bj-fAlHK2rM
https://eduzabawy.com/cwiczenia-online/?fbclid=IwAR3Kawm2SEcWIEt_0h4-dksogW32q3G24kmeNsXO11BC0PAWLhr8Xc1eElI
https://eduzabawy.com/cwiczenia-online/?fbclid=IwAR3Kawm2SEcWIEt_0h4-dksogW32q3G24kmeNsXO11BC0PAWLhr8Xc1eElI
https://www.specjalni.pl/2020/03/wspopraca-z-uczniami-na-wirtualnej.html?fbclid=IwAR1QBAkCxPST9pNQ946DDxPTvD84rFUmtplEeclG1JwCFUvRWqip3Jrx43Q&m=1#more
https://www.specjalni.pl/2020/03/wspopraca-z-uczniami-na-wirtualnej.html?fbclid=IwAR1QBAkCxPST9pNQ946DDxPTvD84rFUmtplEeclG1JwCFUvRWqip3Jrx43Q&m=1#more
https://www.specjalni.pl/2020/03/wspopraca-z-uczniami-na-wirtualnej.html?fbclid=IwAR1QBAkCxPST9pNQ946DDxPTvD84rFUmtplEeclG1JwCFUvRWqip3Jrx43Q&m=1#more
https://padlet.com/bonlily44/dmp4nx7ks99f7753?fbclid=IwAR0Urmhg7O08rBgZ09FnqQgaZCoaL_kaQdhVDl68-2O8iS6xpatjjK4VGs4
https://padlet.com/bonlily44/dmp4nx7ks99f7753?fbclid=IwAR0Urmhg7O08rBgZ09FnqQgaZCoaL_kaQdhVDl68-2O8iS6xpatjjK4VGs4
https://akademia-nauczyciela.pl/webinaria/?fbclid=IwAR28KJhelLMkmSgLafal7-vfDs4VTPRhgfHDabM4iT6pxE9LjluNm901uZo
https://akademia-nauczyciela.pl/webinaria/?fbclid=IwAR28KJhelLMkmSgLafal7-vfDs4VTPRhgfHDabM4iT6pxE9LjluNm901uZo
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 https://www.gov.pl/web/ukraina/zostanwdomu-ze-studiem-filmow-

rysunkowych?fbclid=IwAR2AiuBzoAPiUDc79UQQQaYk_Us-

2jAObh2v9kC_QDrYP2aFnd6JIi3WKbE 

 

https://eduzabawy.com/generatory/generator-szlaczkow/?fbclid=IwAR3jvDnOoS2-

1F4u50U8b0fuMtoHF3G8AmIY9aGl4A9OmvRjhbsMQZ8fto0 

 

 http://polacy.info.pl/pl/centrum-metodyczne/materialy-dydaktyczne/podreczniki/ 

 

 http://znpu.org.ua/materialy-dydaktyczne/olimpiady/ 

 

 путівник учителя польськоі мови http://vippo.org.ua/files/recommendations/polska18-  

1535445698.doc 

 Безкоштовні уроки польської мови в Youtube    

(https://www.youtube.com/playlist?list=PLapFllvEcQq6FmM3WwpnKUMHTM2fIT-Ul) 

 

Блог RealPolish (https://realpolish.wordpress.com/darmowe-lekcje-polskiego-free-polish-

lessons/) аудіо-подкасти для всіх рівнів 

 One Minute Polish ( https://itunes.apple.com/us/podcast/one-minute-

polish/id269124282?mt=2&ign-mpt=uo%3D8 ) Короткі уроки польської мови від  Radio 

Lingua Network 

Граматика польської мови (http://olz.by/category/uroki/grammatika) 

Wolnelektury (http://wolnelektury.pl/katalog/lektury/) 

Бібліотека польської літератури в інтернеті (http://literat.ug.edu.pl/) 

 MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELI – POZNAJ NOWE(http://www.jpolski.by/41- 

anonse/145-materiały-dla-nauczycieli-–-poznaj-nowe.html) 

https://polonista.wombb.edu.pl/ 

Tag: materiały dla nauczyciela języka polskiego (http://blog.e-polish.eu/tag/materialy-dla-  

nauczyciela-jezyka-polskiego/) 

 http://polacy.info.pl/pl/centrum-metodyczne/materialy-dydaktyczne/ 

 http://www.sjikp.us.edu.pl/pl/publikacje-2/ 

 https://e-polish.eu/materialy-do-nauczania-polskiego-jako-obcego 

 https://www.google.pl/amp/s/pl.pinterest.com/amp/marynika71/gramatyka-jezyka-polskiego/ 

 http://jpolski.by/20-bez-kategorii/559-gramatyka-na-marginesie 

 http://polskikrokpokroku.pl/tablice-gramatyczne-gramatyka-jezyka-polskiego-jako-obcego 

 https://www.migrapolis.pl/pl/dzialy-tematyczne/nauka-jezyka-polskiego/materialy-do- 

samodzielnej-nauki-jezyka-polskiego 

 

Методичні рекомендації щодо організації та здійснення 

дистанційного навчання з трудового навчання (технології)  

 Особливості дистанційного навчання з  предмета «Трудове навчання 

і технології» — це поєднання різних форм організації дистанційного навчання. 

 Які ж заходи треба вжити для налагодження успішного дистанційного трудового 

навчання в умовах карантину? 

Кожен учитель, методист на своєму робочому місті рухає технологічну освіту 

вперед, наповнює її інноваційним змістом, готує майбутнє покоління до життя. Тому 

важливо, в цих непростих умовах єднатися, знаходити спільні цікаві рішення для 

розвитку нашої освітньої галузі (у тому числі й в дистанційному режимі), бути 

прогресивним, багато вчитися й, відповідно, багато та натхненно працювати. 

https://www.gov.pl/web/ukraina/zostanwdomu-ze-studiem-filmow-rysunkowych?fbclid=IwAR2AiuBzoAPiUDc79UQQQaYk_Us-2jAObh2v9kC_QDrYP2aFnd6JIi3WKbE
https://www.gov.pl/web/ukraina/zostanwdomu-ze-studiem-filmow-rysunkowych?fbclid=IwAR2AiuBzoAPiUDc79UQQQaYk_Us-2jAObh2v9kC_QDrYP2aFnd6JIi3WKbE
https://www.gov.pl/web/ukraina/zostanwdomu-ze-studiem-filmow-rysunkowych?fbclid=IwAR2AiuBzoAPiUDc79UQQQaYk_Us-2jAObh2v9kC_QDrYP2aFnd6JIi3WKbE
https://eduzabawy.com/generatory/generator-szlaczkow/?fbclid=IwAR3jvDnOoS2-1F4u50U8b0fuMtoHF3G8AmIY9aGl4A9OmvRjhbsMQZ8fto0
https://eduzabawy.com/generatory/generator-szlaczkow/?fbclid=IwAR3jvDnOoS2-1F4u50U8b0fuMtoHF3G8AmIY9aGl4A9OmvRjhbsMQZ8fto0
http://polacy.info.pl/pl/centrum-metodyczne/materialy-dydaktyczne/podreczniki/
http://znpu.org.ua/materialy-dydaktyczne/olimpiady/
http://vippo.org.ua/files/recommendations/polska18-%20%201535445698.doc
http://vippo.org.ua/files/recommendations/polska18-%20%201535445698.doc
https://www.youtube.com/playlist?list=PLapFllvEcQq6FmM3WwpnKUMHTM2fIT-Ul
https://realpolish.wordpress.com/darmowe-lekcje-polskiego-free-polish-lessons/
https://realpolish.wordpress.com/darmowe-lekcje-polskiego-free-polish-lessons/
https://itunes.apple.com/us/podcast/one-minute-polish/id269124282?mt=2&ign-mpt=uo%3D8
https://itunes.apple.com/us/podcast/one-minute-polish/id269124282?mt=2&ign-mpt=uo%3D8
http://olz.by/category/uroki/grammatika
http://wolnelektury.pl/katalog/lektury/
http://literat.ug.edu.pl/
http://www.jpolski.by/41-%20anonse/145-materiały-dla-nauczycieli-–-poznaj-nowe.html
http://www.jpolski.by/41-%20anonse/145-materiały-dla-nauczycieli-–-poznaj-nowe.html
https://polonista.wombb.edu.pl/
http://blog.e-polish.eu/tag/materialy-dla-%20%20nauczyciela-jezyka-polskiego/
http://blog.e-polish.eu/tag/materialy-dla-%20%20nauczyciela-jezyka-polskiego/
http://polacy.info.pl/pl/centrum-metodyczne/materialy-dydaktyczne/
http://www.sjikp.us.edu.pl/pl/publikacje-2/
https://e-polish.eu/materialy-do-nauczania-polskiego-jako-obcego
https://www.google.pl/amp/s/pl.pinterest.com/amp/marynika71/gramatyka-jezyka-polskiego/
http://jpolski.by/20-bez-kategorii/559-gramatyka-na-marginesie
http://polskikrokpokroku.pl/tablice-gramatyczne-gramatyka-jezyka-polskiego-jako-obcego
https://www.migrapolis.pl/pl/dzialy-tematyczne/nauka-jezyka-polskiego/materialy-do-%20samodzielnej-nauki-jezyka-polskiego
https://www.migrapolis.pl/pl/dzialy-tematyczne/nauka-jezyka-polskiego/materialy-do-%20samodzielnej-nauki-jezyka-polskiego
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Щоб учні та батьки працювали ефективно в умовах дистанційного навчання, 

учителю надважливо пам'ятати, що психологічна рівновага, позитивне ставлення та 

індивідуальний підхід є значно важливішими, ніж оцінювання і повне виконання 

програми. Навчальний предмет «Трудове навчання/Технології», за правильної роботи з 

боку вчителя, неодмінно допоможе організувати дозвілля у родинах, підтримувати 

затишок у домі, щодня отримувати позитивні емоції від виконання звичних справ.  

Необхідно звернути увагу на ціннісні підходи педагогіки  партнерства через 

ефективну педагогічну взаємодію в умовах дистанційного навчання на уроках 

трудового навчання.  

На перехресті творчої взаємодії завжди приховані потенційні можливості й кожна 

дія, взаємодія, вчинок, способи поведінки здатні змінювати реальність, народжувати 

майбутнє. Така форма зв'язку  чи не найкраще розкриває можливості навчального 

предмета "Трудове навчання", стимулює виробництво власної думки в учнів, сприяє 

інтелектуальному засвоєнню нової інформації та оволодінню новими способами 

навчальних дій, спонукає їх до активності, сприяє розвитку їх мислення та 

спрямуванню до діяльнісно-креативного типу взаємодії. 

Формування змісту технологічної діяльності учнів на уроках трудового навчання 

(технологій) здійснюється через проєктну діяльність, і результатом такої практичної 

діяльності має бути спроєктований та виготовлений виріб.  

Карантин примусив учителів перейти на дистанційне навчання, повністю 

змінивши методи подання матеріалу та прийоми взаємодії з  учнями. Викладання 

трудового навчання дистанційно вносить певні аспекти, які необхідно враховувати під 

час викладання предмета онлайн:  

• віддаленість між вчителем і учнем, відсутність очної взаємодії;  

• необхідність добирати технології, враховуючи вікові особливості, які може 

застосувати самостійно, виготовляючи проект;  

• деякі техніки опановувати можливо тільки при особистій присутності вчителя 

(машинне шиття, в’язання спицями, гачком, токарні роботи по деревині і металу, 

слюсарні роботи тощо); 

 • наявність вдома потрібних матеріалів, інструментів, обладнання для виконання 

того чи іншого проєкту учнями;  

• виконання операцій із  дотриманням правил безпечної праці (вірогідність 

травмування при недотриманні правил); 

• вірогідність несамостійного виконання проєктів учнями ;  

• наявність мотивації творити в учня (чудово, якщо дитина зацікавлена трудовим 

навчанням та охоче виконує завдання; а якщо, ні? Якщо знаходиться купа виправдань, 

аби черга до трудового навчання не дійшла…?)  

Усі ці аспекти має врахувати вчитель і спланувати свою роботу так, щоб навчання 

учнів в дистанційному режимі було результативним і комфортним. Практика 

організації проєктно-технологічного навчання учнів у традиційній формі навчання не 

передбачає надання учням домашніх завдань, що мають практичний характер. Проте 

в  умовах карантину виникла потреба у  виконанні саме таких практичних завдань. 

Доцільно в цей період давати учням невеликі за змістом, цікаві й посильні 

у виконанні завдання практичного характеру. Водночас учителям слід обов’язково 

інформувати батьків, що виконання усіх учнівських проєктів повинно проводитися 

лише під наглядом дорослих із  дотриманням основних правил безпечної праці щодо 

виконання визначених видів робіт (технологій). 
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Орієнтовні напрями виконання проєктних робіт можуть бути наступними:  

1. «Корисне пристосування для дому» (учні, ураховуючи потреби сім’ї, 

відшукують проблему, що спонукає їх до роботи).  

2. «Фірмова страва моєї родини» (учні, порадившись із батьками, виготовляють 

найулюбленішу сімейну страву та презентують її у визначений спосіб).  

3. «Родинний оберіг» (для єднання родини, цікаві історичні факти як із її 

минулого, так і сьогодення, сприяє вивченню звичаїв і традицій нашого народу).  

4. «Технологічна родзинка для натхнення» (прикрасити інтер’єр оселі. 

Виготовлені вироби не тільки прикрашатимуть інтер’єр, піднімуть настрій та 

надихатимуть при спогляданні на них, а й виконуватимуть певну утилітарну функцію).  

5. «Мій надійний помічник» (виготовлення корисних виробів для особистих 

потреб чи у подарунок близьким людям). 

6. «Нове життя старим речам» (розвиток творчості, уяви, створення нових 

корисних речей).  

7. Мініпроекти (виконання завдань з елементами проєктування, пов’язані 

з  життєдіяльністю та самообслуговуванням учня):  

• «Побутові електроприлади у моєму житті» (види та призначення побутових 

електроприладів, користування побутовими електроприладами з дотриманням правил 

безпеки); 

«Сервірування святкового столу» (етикет за столом, серветки, столове наряддя, посуд);  

• «Охайне житло» (технологія догляду за житлом); 

 • «Здоров’я та краса» (технологія догляду за волоссям); 

 • «Малярні роботи у побуті власноруч» (основи технології малярних робіт, матеріали 

та інструменти);  

• «Я — споживач» (маркування споживчих товарів: призначення етикеток, 

попереджувальні символи, штрих-код); 

 • «Моя зачіска» (мистецтво вибору зачісок; коригування форми обличчя за допомогою 

зачіски; натуральні рослинні засоби для зміцнення волосся); 

 • «Мій одяг — мій імідж» (технології вибору одягу і взуття та догляду за ними); 

 • «Мій власний стиль» (проєктування власного стилю з урахуванням стилів в одязі, 

видів одягу за призначенням, особливостей фігури).  

Отже, зазначені напрями технологічної діяльності не тільки будуть чинником, 

що мотивує до праці, але і дозволять учням цікаво проводити час, виконуючи уроки 

трудового навчання вдома, формуватимуть та розвиватимуть компетентнісний 

потенціал учнів та сприятимуть позитивному іміджу навчальних предметів 

технологічного компонента в сім’ї. 

 

Поради учителям трудового навчання та технологій  

щодо організації дистанційного трудового навчання 

 

1. Скоригувати календарно-тематичне планування (внести доповнення, частково або, 

можливо, зовсім замінити).  

2. Скоригувати роботу над проєктами згідно з календарним плануванням, враховуючи 

можливості їхньої ефективної реалізації учнями в домашніх умовах, а саме: наявний 

компетентнісний досвід дітей для виконання визначених проєктно-технологічних 

завдань; наявність конструкційних матеріалів, інструментів та обладнання для 

виконання запланованих видів робіт (технологій); особливості безпеки життєдіяльності 

(можливі фактори, що можуть наразити на небезпеку); можливості організації 

зворотного зв’язку між учасниками освітнього процесу тощо.  

3. Запропонувати проєкти-дослідження (які не вимагають виконання практичної роботи 

з виготовлення виробів), наприклад, учні можуть створити проєкт-презентацію «З 
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історії писанки», «Історія ляльки-мотанки», «Страви української кухні» тощо. 

Запропонувати учням виготовити вироби із солоного тіста або підготувати проєкт 

«Нове життя старим речам». 

4. Створити теки «Трудове навчання (технології)» для 5–11-х класів для розміщення 

в них матеріалів до уроків: теоретичних відомостей, завдань учням; відео майстер-

класів або посилання на сайти, де їх можна переглянути; презентації з теми відповідно 

до календарного планування, тестові завдання для контролю і оцінювання знань учнів 

(на сайті школи, на Google Диску, у групах Viber, Telegram, сторінках соціальних 

мереж, особистих блогах тощо).  

5. Організувати канали зв’язку з учнями для повідомлення завдань, термінів їх 

виконання і оцінювання (можна використовувати всі можливі засоби зв’язку та 

месенджери — електронна пошта, Viber, Telegram, Facebook, а також через створення 

учнівських груп у класах). 

 6. Результати оцінювання навчальних досягнень, як зазначено у відповідних 

нормативних документах МОН, рекомендовано повідомляти учням у такі способи: 

фіксувати в електронному щоденнику (за наявності), надсилати в індивідуальному 

порядку шляхом використання одного із засобів зв’язку (електронної пошти, 

месенджерів, повідомлення, телефоном тощо). Оприлюднення списку оцінок для 

всього класу є неприпустимим. Для оцінювання в умовах дистанційного навчання учні 

можуть: виконувати тести на платформах за вибором вчителя та з урахуванням 

можливостей учня; брати участь в усних формах контролю (презентація та захист 

проєктів тощо) із використанням відеоінструментів Skype, Zoom індивідуально або 

в групах; брати участь в онлайн-семінарах та онлайн-форумах, виконувати роботи 

у  текстових редакторах або у  друкованих зошитах та надсилати вчителю файли 

з виконаними завданнями електронною поштою, із використанням месенджерів (Viber, 

WhatsApp, Facebook тощо) або іншими засобами поштового зв’язку (за відсутності 

технічних засобів навчання або доступу до мережі «Інтернет»); знімати відео та 

надсилати вчителю засобами електронного зв’язку; виконувати інші завдання 

(розв’язати кросворд, ребус; дібрати та проаналізувати моделі-аналоги; розробити ескіз 

виробу тощо), запропоновані учителем.  

Доречним буде при обмежених можливостях застосування інтернет-ресурсів 

в освітній діяльності дозволити учням класу варіативність у виборі проєктів, тобто 

самостійно обирати вироби та технологічні операції відповідно до навчальних програм 

і можливостей (окремі учні мають устаткування та умови, в  яких під наглядом батьків 

можуть виготовляти вироби (швейне обладнання, «домашні майстерні» тощо). 

Учням, які не мають достатніх умов для реалізації складних технологій, 

пропонуємо наступне.  

5–6 класи. Обробки текстильних матеріалів ручним способом; виготовлення 

аплікації (з текстильних та природних матеріалів); плетіння (лозоплетіння, 

соломоплетіння тощо); виготовлення виробів у техніці «макраме»; виготовлення 

ляльки-мотанки, обробки дроту, виготовлення вишитих виробів початковими, 

лічильними та декоративними швами; виготовлення виробів із  бісеру, ліплення, 

ниткографії; виготовлення писанок та декоративних яєць; ажурного випилювання; 

приготування страв; вирощування кімнатних рослин, а також проєкти з розділу 

«Технологія побутової діяльності та самообслуговування». 

  7–9 класи. Види електротехнічних робіт; виготовлення в’язаних виробів; 

виготовлення вишитих виробів (мережки, гладь, хрестик); виготовлення штучних 

квітів; виготовлення виробів із бісеру; виготовлення виробів зі шкіри; виготовлення 

швейних виробів ручним способом, оздоблення одягу, приготування страв, а також 

проєкти з розділу «Технологія побутової діяльності та самообслуговування». З огляду 
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на те, що з  технічних видів праці вибір простих у виконанні технологій незначний 

і виконати більшість з них в домашніх умовах без відповідного обладнання та 

матеріального забезпечення неможливо, дозволяється використовувати технології 

із програм для 5–6-х класів, але із застосуванням основних методів проєктування, 

відповідних для 7–9-х класів.  

У 10–11-х класах можна пропонувати для виконання будьякий 

із  запропонованих 10 модулів, однак доцільно змістити акцент із  практичного 

(технологічного) на інформаційно-пошуковий, дослідницький характер проєктів. Вибір 

інструментів для організації дистанційної взаємодії з учнями під час карантину 

залежить від цифрової компетентності учасників освітньої діяльності, швидкості 

Інтернету та гаджетів, які використовуються. 

Викладання трудового навчання (технології) та креслення у закладах загальної 

середньої освіти доцільно організувати за моделлю змішаного та/або дистанційного 

навчання за допомогою: 

 проведення онлайн-занять через Skype, Zoom, Google Meet тощо; 

 заздалегідь записаних відео-уроків, чи відео з зовнішніх освітніх 

ресурсів, наприклад YouTube; 

 завдань для самостійної (проєктно-технологічної) роботи із 

подальшою перевіркою – Trello, Quizlet, Crossword Puzzle Maker; 

LearningApps тощо;  

 використання безкоштовних хмарних сервісів і платформ, наприклад, 

G Suite Enterprise for Education – хмарних інструментів для спільного 

навчання (Classroom, Gmail, календар, Google Drive для зберігання, 

документи, таблиці, слайди, форми і сайти для спільної роботи); 

Moodle, Microsoft Teams, Classtime; 

 користуватися інструментами комунікації та зворотного зв’язку: 

онлайн-дошки Linoit Padlet, Flinga, Jamboard від Google; Kahoot, 

Mentimeter. 

Для організації дистанційного трудового навчання пропонуємо 

використовувати такі ресурси і платформи:  

• форми організації (проведення онлайн-уроків з  учнями у формі відеоконференцій: 

Zoom, Meet, GoogleClass, консультації, спілкування у  групах Viber, Telegram, через 

електронну пошту тощо); 

 • платформи для навчання (розміщення на Google Диску сайту школи теоретичних 

відомостей, практичних за вдань, через електронну пошту, Classroom, Zoom (для 

проведення консультацій щодо виконання завдань), МійКлас тощо); 

 • групи у соціальних мережах (Viber, Telegram, Facebook);  

• практичні завдання (YouTube — майстер-класи, презентації, відеоуроки);  

• оцінювання знань (тести в  Google Forms, учні надсилали відеозвіти, фото готових 

робіт, колажі з фото послідовності роботи з кінцевою готовою роботою, презентації 

готового виробу з обов’язковим описом та підсумком); 

 • зворотний зв’язок (відеозв’язок в Zoom, Skype, листування по електронній пошті, 

робота в Classroom тощо).  

За необхідності проведення  індивідуальних бесідх з  учнями та консультації 

щодо виконання завдань під час карантину (телефон, Viber, Skype).  

Для організації дистанційного навчального процесу та підготовки до проведення 

дистанційних уроків трудового навчання можна використати інтернет-ресурси. 

Для підготовки до проведення дистанційних уроків трудового навчання можна 

використати електронні підручники (5–11 класи):  
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•https://pidruchniki.in.ua/tag/trudove-navchannya  

Сайти, блоги та фахові групи:  

•Каталог уроків http://urok.ippo.kubg.edu.ua/trud/  

•Каталоги електронних освітніх ресурсів. Трудове навчання 

http://media.ippo.kubg.edu.ua/?cat=16 

 •Методичні кейси. Трудове навчання, технології, креслення 

https://qrgo.page.link/BAX9a Сервіси дистанційного навчання для вчителів: 

 •https://vseosvita.ua/library/trudove-navcanna Трудове навчання  — методичні 

матеріали https://qrgo.page. link/njGwH Електронний зошит з  трудового навчання. Блог 

Топчий І. Випускні — трудове https://qrgo.page.link/JSz2S Трудове, технології, дизайн, 

творчість  

• https://www.facebook.com/groups/Technologicaleducation 2019 Всеукраїнський 

Форум: Технологічна освіта  

• https://www.facebook.com/groups/1775468302718754 Трудове навчання 

в українській школі 

 • https://www.facebook.com/groups/597366907085699 Трудове навчання та 

технології в школі онлайн 

 •https://naurok.com.ua/biblioteka/trudove-navchannya Плани-конспекти уроків • 

http://ukped.com/plan-konspekti/trudove-navchannja.html Вебінари:  

• https://osnova.d-academy.com.ua/konferencziya/ 

• https://qrgo.page.link/sDnu3. Освітній проєкт «Дія. Цифрова освіта»: освітній 

серіал «Карантин: онлайн-сервіси для вчителів»  — доступні сервіси та алгоритми 

роботи в дистанційному навчанні 

•https://cutt.ly/MynTayc  - методичні рекомендації «Організація дистанційного 

навчання в школі» (авт. А. Лотоцька, А. Пасічник) 

https://cutt.ly/Rd2RvMg - українська версія ресурсу для допомоги вчителям та учням у 

дистанційному навчанні «Навчайте з дому» (Google за підтримки та у співпраці з Інститутом 
інформаційних технологій в освіті ЮНЕСКО) 

Інші посилання учням та вчителям 

https://youtu.be/skuhz0F9RPo 

https://youtu.be/Gotfi2bB2-Y 

https://youtu.be/AsvrLdOpdBE 

http://goodhouse.com.ua/poradi/14041-yak-zshiti-kuxonnij-fartux-fartux-z-tkanini-svoimi-

rukami-pokrokova-instrukciya-dlya-pochatkivciv-vikrijka-foto-shiyemo-fartuxi-fartuxi-dlya-

kuxni-sami-z-oborkami-nagrudnikami-prosti-stilni-krasivi-se.html 

https://youtu.be/IPQgOcTDpIQ 

https://youtu.be/N5bjxBUWSwg 

https://youtu.be/jMTd954MXXk 

 

Електронний зошит – Дистанційне навчання 
https://zoshit-z-trudovogo.blogspot.com/?fbclid=IwAR3PyxPyE5hx0VZ5i06Cx5E_x-

mLYg9OocAurBhAPpytpiahSsB5_Iv81O8 

Трудове навчання в українській школі 
https://www.facebook.com/groups/1775468302718754/ 

Трудове навчання (технології) та креслення в Українській школі 
https://www.facebook.com/groups/262789861320685/ 

Трудове, технології, дизайн, творчість 
https://www.facebook.com/groups/1983522905284195/ 

 

https://pidruchniki.in.ua/tag/trudove-navchannya
http://urok.ippo.kubg.edu.ua/trud/
http://media.ippo.kubg.edu.ua/?cat=16
https://osnova.d-academy.com.ua/konferencziya/
https://cutt.ly/MynTayc
https://youtu.be/skuhz0F9RPo
https://youtu.be/Gotfi2bB2-Y
https://youtu.be/AsvrLdOpdBE
http://goodhouse.com.ua/poradi/14041-yak-zshiti-kuxonnij-fartux-fartux-z-tkanini-svoimi-rukami-pokrokova-instrukciya-dlya-pochatkivciv-vikrijka-foto-shiyemo-fartuxi-fartuxi-dlya-kuxni-sami-z-oborkami-nagrudnikami-prosti-stilni-krasivi-se.html
http://goodhouse.com.ua/poradi/14041-yak-zshiti-kuxonnij-fartux-fartux-z-tkanini-svoimi-rukami-pokrokova-instrukciya-dlya-pochatkivciv-vikrijka-foto-shiyemo-fartuxi-fartuxi-dlya-kuxni-sami-z-oborkami-nagrudnikami-prosti-stilni-krasivi-se.html
http://goodhouse.com.ua/poradi/14041-yak-zshiti-kuxonnij-fartux-fartux-z-tkanini-svoimi-rukami-pokrokova-instrukciya-dlya-pochatkivciv-vikrijka-foto-shiyemo-fartuxi-fartuxi-dlya-kuxni-sami-z-oborkami-nagrudnikami-prosti-stilni-krasivi-se.html
https://youtu.be/IPQgOcTDpIQ
https://youtu.be/N5bjxBUWSwg
https://youtu.be/jMTd954MXXk
https://zoshit-z-trudovogo.blogspot.com/?fbclid=IwAR3PyxPyE5hx0VZ5i06Cx5E_x-mLYg9OocAurBhAPpytpiahSsB5_Iv81O8
https://zoshit-z-trudovogo.blogspot.com/?fbclid=IwAR3PyxPyE5hx0VZ5i06Cx5E_x-mLYg9OocAurBhAPpytpiahSsB5_Iv81O8
https://www.facebook.com/groups/1775468302718754/
https://www.facebook.com/groups/262789861320685/
https://www.facebook.com/groups/1983522905284195/
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Методичні рекомендації щодо організації та здійснення 

дистанційного навчання для вчителів предметів  художньо-

естетичного циклу: 

 «Мистецтво», «Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво»  

 

Перед учителем стоїть завдання організувати дистанційне навчання та разом з 

учнями у реальному часі відпрацювати надважливі навички - ефективно працювати на 

відстані, добре розумітися на технологіях та бути медіаграмотним.  

Дистанційне навчання може бути ефективним лише за умов: 

- ретельного планування й проєктування освітнього процесу на основі обґрунтованого 

використання цифрових інструментів (не всіх існуючих, а обмеженої кількості), що 

забезпечують підтримку основних видів педагогічної діяльності вчителя та учнів; 

- наявності підготовлених якісних матеріалів і завдань в електронному форматі, які 

будуть доступними для учнів в будь-який час та з будь-якого місця перебування;  

- спланованої чіткої послідовності їх вивчення і виконання, яка передбачає 

застосування інноваційних педагогічних технологій навчання; 

- високого рівня цифрової компетентності всіх учасників освітнього процесу 

(керівників освітніх установ, вчителів, учнів, батьків).  

Без дотримання умов відбувається не дистанційне навчання, а перенесення 

елементів очних занять в онлайн-середовище, яке, як засвідчила практика, не 

приводить до отримання якісних освітніх результатів. 

Світовим досвідом організації освітнього процесу з використанням технологій 

дистанційного навчання доведено, що за умови дотримання всіх складових цієї моделі 

процес буде успішним, а саме:  

Мотиваційний блок. Мотивація – необхідна складова дистанційного навчання, яка 

повинна підтримуватися впродовж усього процесу навчання.  

Велике значення має конкретна мета, яка ставиться перед учнями. Мотивація 

швидко знижується, якщо рівень поставлених завдань не відповідає підготовці учня.  

1. Інструктивний блок (інструкції і методичні рекомендації).  
2. Інформаційний блок (система інформаційного наповнення).  
3. Контрольний блок (система тестування і контролю).  
4. Комунікативний і консультативний блок (система інтерактивної взаємодії учасників 

дистанційного навчання з учителем і між собою).  

З метою успішної організації освітнього процесу з використанням технологій 

дистанційного навчання пропонуємо:   

- організовувати навчання школярів з використанням технологій дистанційного 

навчання з курсів «Мистецтво», «Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво» 

відповідно до календарно-тематичних планів 2020-2021 н.р.;  

- проаналізувати календарно-тематичне планування, визначити теми, які за відновлення 

навчання можна ущільнити, які учні можуть вивчити самостійно, а які потребують 

детального пояснення;  

- за необхідності самостійно визначити перерозподіл навчальних годин на вивчення 

окремої теми навчальної програми або змінити порядок вивчення тем у межах 

навчального року, враховуючи передбачене програмою творче ставлення вчителя до 

змісту і технологій навчання, поурочного розподілу навчального художнього 

матеріалу, враховуючи умови організації освітнього процесу з використанням 

технологій дистанційного навчання під час карантину;  

- активізувати роботу вчителів мистецтва на власних блогах, на сторінках шкільних 

сайтів, на платформах дистанційного навчання закладів освіти на предмет розміщення 

теоретичного матеріалу, що розкриває зміст теми, добірки відео уроків, завдань на 

закріплення матеріалу теми з прикладами виконання, творчих завдань;  
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- вибрати найзручніший інструмент взаємодії з учнями: 

- розглянути можливість організації освітнього процесу шляхом застосування хмарних 

сервісів Google, а саме: Google Сlassroom, Google Blogger тощо; закритої освітньої 

соцмережі ClassDojo, найзручнішої закритої освітньої соцмережі, яка пристосована для 

різних девайсів; сервісу «Перевернутий клас» (Flipped Class); сервісів електронних 

щоденників і журналів, електронних зошитів (наприклад: https://zoshit-z-

trudovogo.blogspot.com);  

-  за наявності технічних умов розглянути можливість організації дистанційних онлайн-

консультацій, Skype-уроків, відео конференцій, склавши відповідний розклад ефірів;  

- скористатися можливостями електронного спілкування через листування е-поштою, 

обміном повідомлень через створені Viber-, FaceBook-, Telegram- групи, соцмережу 

Instagram.  

Рекомендуємо, стимулюючи творчу діяльність та урізноманітнюючи навчальну 

діяльність, пропонувати учням під час організації освітнього процесу:  

- мультимедійні матеріали-презентації, відеоролики, які допоможуть їм у вивченні тем 

з усіх видів мистецтва;  

- практичні завдання з методичними рекомендаціями щодо їх виконання,  

- відео-майстер-класи, які демонструють або конкретну художню техніку, прийом, або 

покрокове виконання творчої роботи; 

- тренувальні, ігрові вправи для формування навичок; 

- завдання для самостійної роботи учнів з відповідної теми предметів естетичного 

напрямку (Google Frt & Culture, тури віртуальними музеями України і світу),  

- перелік інтернет-джерел, які сприятимуть легшому засвоєнню навчального матеріалу 

з предметів естетичного циклу (на каналі YouTube є відеоуроки за програмою курсу 

«Мистецтво» для всіх класів).  

Під час організації дистанційного навчання учнів учителі мистецтва, 

образотворчого та музичного мистецтва можуть самостійно розробити відеоуроки з 

відповідних тем навчальної програми та викласти їх для перегляду на сайті закладу 

освіти, на освітніх платформах взаємодії з учнями школи, в особистих блогах або на 

каналі You Tube. 

Дистанційну перевірку знань, які здобули учні під час самостійної роботи, 

доцільно здійснювати за допомогою тестових завдань та перевірених вправ на подібних 

сервісах:  

- освітня платформа «На Урок» (https://naurok.com.ua/test/mistectvo);  

- сервіси Gооgle: Google Forms, Google-малюнки, Google-презентації, Google slides, 

Google docs, Google Sites  тощо; 

- сервіси LearningAppsg: (http://learningapps.org/); Online Test Pad:  

            https://onlinetestpad.com/ua ; Classtime: https://www.classtime.com;  

- Сім платформ для створення тестів: https://osvita.ua/school/method/technol/45747/ .  

 

Надаємо низку корисних посилань на допомогу організації різних складових 

освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання  під час 

карантину:   

Музичне мистецтво 

 

Енциклопедія музичних інструментів - https://eomi.ru/list/ 

Знайомство з симфонічним оркестром - https://cutt.ly/Mtk2luX 

Калейдоскоп фізкультхвилинок - https://cutt.ly/qtk2xhF 

Знайомство з нотами – відео, презентації - https://cutt.ly/ltk2cSD 

Збірка ритмічних вправ - https://cutt.ly/Xtk2W9Z 

Українські композитори - https://cutt.ly/Ktk2R1t 

Композитори Європи – https://cutt.ly/wtk2Y64 

Композитори світу – відео – https://cutt.ly/jtk2IYw 

https://www.classdojo.com/ru-ru/?redirect=true
https://www.classdojo.com/ru-ru/?redirect=true
https://zoshit-z-trudovogo.blogspot.com/
https://zoshit-z-trudovogo.blogspot.com/
https://zoshit-z-trudovogo.blogspot.com/
https://zoshit-z-trudovogo.blogspot.com/
https://zoshit-z-trudovogo.blogspot.com/
https://zoshit-z-trudovogo.blogspot.com/
http://learningapps.org/
http://learningapps.org/
http://learningapps.org/
https://onlinetestpad.com/ua
https://onlinetestpad.com/ua
https://onlinetestpad.com/ua
https://onlinetestpad.com/ua
https://www.classtime.com/
https://www.classtime.com/
https://www.classtime.com/
https://osvita.ua/school/method/technol/45747/
https://osvita.ua/school/method/technol/45747/
https://eomi.ru/list/
https://cutt.ly/Mtk2luX
https://cutt.ly/qtk2xhF
https://cutt.ly/ltk2cSD
https://cutt.ly/Xtk2W9Z
https://cutt.ly/Ktk2R1t
https://cutt.ly/wtk2Y64
https://cutt.ly/jtk2IYw
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Кросворди, ігри, ребуси, вікторини – https://cutt.ly/mtk2Pee 

Українські композитори (відео) – https://cutt.ly/Dtk2A1s 

Музичні мультфільми – https://cutt.ly/ctk2DoC 

Казки на музичну тематику (аудіо файли) – https://cutt.ly/btk2FP5 

Розповіді про музичне мистецтво (аудіо файли) – https://cutt.ly/xtk2GMd 

Пісенна скарбничка – https://cutt.ly/8tk2Ja9 

Плюси для розучування пісень – https://cutt.ly/6tk2KHY 

Уроки вокалу, розспівки - https://cutt.ly/wtk2Zvh 

Музичні кросворди - https://cutt.ly/ytk2Xkz 

Презентації до уроків музичного мистецтва - https://cutt.ly/dtk2Vki 

Музичні ребуси - https://cutt.ly/mtk2BCO 

Гра «Музична кухня» - https://cutt.ly/ltk2Mlm 

Танцюй, грай, співай - пісні і заняття для дітей - https://cutt.ly/htk219H 

Методика навчання інтегрованого курсу "Мистецтво" у 1-2 класах ЗЗСО на засадах 

компетентнісного підходу. Навчально-методичний посібник - https://cutt.ly/Ktk23Eq 

Цікаве до уроків музичного мистецтва  - https://cutt.ly/3tk24c7 

Онлайн-гра ―Музичні інструменти‖ - https://cutt.ly/Ctk9aQ8 

Музичні фізкультхвилинки - https://cutt.ly/2tk9dlL 

Онлайн-гра ―Знайди слово‖ - https://cutt.ly/Ptk9fYF 

Онлайн-гра ―Музичні інструменти‖ - https://cutt.ly/mtk9gUc 

Музичні пазли он-лайн - https://cutt.ly/etk9jwy 

Ритмічні вправи - https://cutt.ly/wtk9kgM 

Ребуси. Українські народні інструменти -  https://cutt.ly/1tmQvd  

Динамічні відтінки -  https://cutt.ly/vtmQejH  

Симфонічна казка «Петрик і Вовк»- https://cutt.ly/mtmmhr   

 Інструменти симфонічного оркестру-  https://cutt.ly/DtmmbY2  

 Музично-дидактична гра «Впізнай музичний інструмент»-  https://cutt.ly/AtmQ5dF   

 Українські народні музичні інструменти-     

https://www.youtube.com/watch?v=8_kE5pXzx1c   

 Топ пісень на слова Шевченка-  https://cutt.ly/DtmWxbb 

 

Інтегрований курс «Мистецтво» 

 

Художня культура України - https://cutt.ly/ztk9Ca6 

Мистецтво 8 клас (відео) – https://cutt.ly/Atk9Bin 

Гра-тести «Реставруємо картини» - https://cutt.ly/Qtk9MW7 

Урок мистецтва №23 «Класичний стиль в інтер’єрі»- https://cutt.ly/stk91Cb 

Мистецтво, культура, подорожі - https://cutt.ly/vtk99PD 

Методика навчання інтегрованого курсу "Мистецтво" у 1-2 класах ЗЗСО на засадах 

компетентнісного підходу. Навчально-методичний посібник – https://cutt.ly/Utk94HG 

Розробки уроків з мистецтва - https://naurok.com.ua/biblioteka/mistectvo/typ-7 

Розробки з мистецтва 8 клас - https://naurok.com.ua/biblioteka/mistectvo/klas-8 

Усі уроки мистецтва (розробки уроків)- https://cutt.ly/Jtk96ZW 

Кіномистецтво. Перевір себе - https://cutt.ly/5tk3qXl 

Музеї світу (онлайн) – https://cutt.ly/ktk3eg6 

Вистави для перегляду онлайн – https://cutt.ly/Stk3rAo    - для домашнього перегляду як 

додатковий матеріал  

Шевченко і його картини - https://cutt.ly/Mtk3tEi 

Невідомий Малевич: життя і квадрат https://cutt.ly/xtmWBob                          

 Чудернацький світ Марії Примаченко https://cutt.ly/1tmWN4d                         

39 музеїв світу, які можна побачити онлайн Інтерактивні подорожі і виставки: 

https://cutt.ly/ztbFjCv                                     

Британський музей https://britishmuseum.withgoogle.com                         

https://cutt.ly/mtk2Pee
https://cutt.ly/Dtk2A1s
https://cutt.ly/ctk2DoC
https://cutt.ly/btk2FP5
https://cutt.ly/xtk2GMd
https://cutt.ly/8tk2Ja9
https://cutt.ly/6tk2KHY
https://cutt.ly/wtk2Zvh
https://cutt.ly/ytk2Xkz
https://cutt.ly/dtk2Vki
https://cutt.ly/mtk2BCO
https://cutt.ly/ltk2Mlm
https://cutt.ly/htk219H
https://cutt.ly/Ktk23Eq
https://cutt.ly/3tk24c7
https://cutt.ly/Ctk9aQ8
https://cutt.ly/2tk9dlL
https://cutt.ly/Ptk9fYF
https://cutt.ly/mtk9gUc
https://cutt.ly/etk9jwy
https://cutt.ly/wtk9kgM
https://cutt.ly/1tmQvde
https://cutt.ly/vtmQejH
https://cutt.ly/mtmmhr
https://cutt.ly/DtmmbY2
https://cutt.ly/AtmQ5dF
https://www.youtube.com/watch?v=8_kE5pXzx1c
https://cutt.ly/DtmWxbb
https://cutt.ly/ztk9Ca6
https://cutt.ly/Atk9Bin
https://cutt.ly/Qtk9MW7
https://cutt.ly/stk91Cb
https://cutt.ly/vtk99PD
https://cutt.ly/Utk94HG
https://naurok.com.ua/biblioteka/mistectvo/typ-7
https://naurok.com.ua/biblioteka/mistectvo/klas-8
https://cutt.ly/Jtk96ZW
https://cutt.ly/5tk3qXl
https://cutt.ly/ktk3eg6
https://cutt.ly/Stk3rAo
https://cutt.ly/Mtk3tEi
https://cutt.ly/xtmWBob
https://cutt.ly/1tmWN4d
https://cutt.ly/ztbFjCv
https://britishmuseum.withgoogle.com/
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Лувр https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne   

Художні колекції з усього світу https://artsandculture.google.com 

Віденська опера https://www.staatsoperlive.com  

Метрополітен https://www.metopera.org  

Трансляції вистав театру Франка https://www.facebook.com/frankotheatre/  

 

Образотворче мистецтво 

 

Методика навчання інтегрованого курсу "Мистецтво" у 1-2 класах ЗЗСО на засадах 

компетентнісного підходу. Навчально-методичний посібник – https://cutt.ly/Utk94HG 

https://cutt.ly/vtk3SN5 

Чудернацький світ Марії Примаченко -  https://cutt.ly/1tmWN4d  

Малювання за допомогою руки-шаблона - https://cutt.ly/UtmRtl8  

Мистецтво у школі (матеріали до уроків) – https://cutt.ly/ctk90Vq 

-  https://www.youtube.com/user/OperaLviv/videos    посилання на гугл сторінку, а не на 

конкретні сайти. 

Мистецтво в школі – https://cutt.ly/Wtk95H7      група в фейсбуці тільки для вчителів 

музики 

Мистецтво. 3D сцени- https://ua.mozaweb.com/lexikon.php?cmd=getlist&let=7&sid=VIZ  

Подорож українськими музеями просто неба-  

https://museums.authenticukraine.com.ua/ua/   

Прогулянка музеєм Ханенків - https://khanenkomuseum.kiev.ua/uk/pro-musey/virtualnyi-

tur   

Розробки з образотворчого мистецтва 5 клас – https://cutt.ly/7tk3IL3     Сайт «На урок» 

можна використовувати при підготовці до уроків. Є тести. 

Образотворче мистецтво в школі - https://cutt.ly/qtk3PAx     Для додаткового навчання  

Розробки з образотворчого мистецтва 2 клас – https://cutt.ly/Ctk3JGd     Розробка для 

НУШ. Матеріал для підготовки уроків. 

Конспекти уроків і статті з образотворчого мистецтва – https://cutt.ly/btk3LRr      

Містить методичний матеріал. 

Усі уроки мистецтва (розробки уроків) - https://cutt.ly/Itk3L11      Конспекти уроків з 

мистецтва. 

 

 

Методичні рекомендації щодо організації дистанційного навчання  

з фізичної культури в  закладах загальної середньої освіти  
 

Організація освітнього процесу потребує від учителя володіння широким 

спектром сучасних технологій та засобів, а особливо в карантинний період. В умовах 

освітнього сьогодення виникає нагальна потреба організації дистанційного навчання і з 

предмета «Фізична культура» як нової організації освітнього процесу, що базується на 

принципах самостійного навчання здобувачів освіти. Під час навчання у дистанційному 

режимі активна роль учителя не зменшується, оскільки саме він має пропонувати 

матеріал для опанування, сервіси, які будуть використовуватись, забезпечувати 

контроль та зворотний зв’язок, ухвалювати рішення щодо коригування плану для 

покращення освітнього процесу. 

Навчальна програма з предмета «Фізична культура» побудована за модульною 

системою і містить інваріативну (обов’язкову) складову, до якої входять теоретико-

методичні знання і загальна фізична підготовка та варіативну складову, яка включає 

модулі із різних видів спорту. Змістове наповнення предмета «Фізична культура» 

навчальний заклад формує самостійно з варіативних модулів. При цьому обов’язковим 

є включення засобів теоретичної і загальнофізичної підготовки, передбачених 

програмою для даного класу до кожного варіативного модуля. Дистанційне навчання 

https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
https://artsandculture.google.com/
https://www.staatsoperlive.com/
https://www.metopera.org/
https://www.facebook.com/frankotheatre/
https://cutt.ly/Utk94HG
https://cutt.ly/vtk3SN5
https://cutt.ly/1tmWN4d
https://cutt.ly/UtmRtl8
https://cutt.ly/ctk90Vq
https://www.youtube.com/user/OperaLviv/videos?fbclid=IwAR3hT11JRMW2rozlqVZJXLkDkc-HRJw0KdTUl7GemkEi39NLxw4WQ7Zqzlg
https://cutt.ly/Wtk95H7
https://ua.mozaweb.com/lexikon.php?cmd=getlist&let=7&sid=VIZ
https://museums.authenticukraine.com.ua/ua/
https://khanenkomuseum.kiev.ua/uk/pro-musey/virtualnyi-tur
https://khanenkomuseum.kiev.ua/uk/pro-musey/virtualnyi-tur
https://cutt.ly/7tk3IL3
https://cutt.ly/qtk3PAx
https://cutt.ly/Ctk3JGd
https://cutt.ly/btk3LRr
https://cutt.ly/Itk3L11
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для здобувачів освіти з  предмета «Фізична культура» здійснюється відповідно до 

освітньої програми закладу освіти та календарно-тематичного планування, що має 

затвердити педагогічна рада закладу освіти. 

Під час організації дистанційного навчання, при виборі ефективних форм 

і методів освітніх комунікацій для формування ключових компетентностей 

рекомендовано: 

 • зробити корективи до календарно-тематичного планування уроків;  

• передбачити можливість об’єднання навчальних тем та скорочення кількості годин, 

відведених на програмовий матеріал; враховуючи специфіку окремих тем, визначити 

найважливіші;  

• надати обов’язкові рекомендації учням щодо використання веб-ресурсів, 

послідовності виконання завдань, особливостей контролю тощо. 

• для ефективного впровадження системи дистанційного навчання передбачити форми 

зворотного зв’язку (контролю) зі здобувачами освіти та їх батьками; 

• ознайомлюватись і  тестувати різні сервіси для створення завдань та перевірки 

навчальних досягнень здобувачів освіти;  

• на самостійне опрацювання виносити завдання, що не потребують докладних 

пояснень учителя;  

• до кожної форми, виду роботи формулювати мету та завдання, які забезпечують 

формування вмінь та навичок;  

• обов’язково надавати рекомендації учням щодо послідовності виконання завдань, 

термінів виконання, критеріїв оцінювання. 

Дистанційне навчання не може обмежуватися лише наданням учням завдань та 

перевіркою їх виконання. Обов’язково: 

 • має бути чіткий інструктаж, консультація вчителя та зворотний зв’язок; 

 • завдання мають бути дібрані таким чином, щоб якась їх частина була спрямована на 

глибше усвідомлення теорії, а якась — на контроль знань, умінь і навичок; 

 • завдання під час дистанційного навчання мають бути легші за ті, які даються 

в офлайні.  

Під час дистанційної роботи потрібно обирати такі підходи, форми, які: 

• сприятимуть індивідуалізації освітнього процесу;  

• підвищуватимуть навчальну самостійність у  виконанні робіт і мотивуватимуть учнів. 

Розраховувати на те, що дитина над уроком має проводить не більше часу, ніж 

вона проводила б у школі. Тобто, є час уроку — 45 хвилин, і є час домашнього 

завдання. Не перевантажувати дитину матеріалом. Обсяг домашніх онлайн-завдань не 

має перевищувати загальноприйнятих норм для різних вікових груп, а під час роботи 

в дистанційному режимі має бути зменшений до 30–70   офлайн-завдань (для учнів 1–

2 класів домашні завдання не рекомендуються). В онлайн-заняттях у дистанційному 

режимі загалом можна регулювати навантаження і вибудовувати гнучкий графік.  

Тож навчальні години можуть тривати трохи більше або менше, залежно від віку 

дитини та її індивідуального темпу. Часові межі онлайн-уроків можна варіювати 

відповідно до кожної вікової категорії: 

для учнів 1–2 класів — 10–15 хв; 

• для учнів 3–4 класів — 15–20 хв; 

• для учнів 5–6 класів — 25–30 хв; 

• для учнів 7–8 класів — 30–35 хв; 

• для учнів 9–11 класів — 35–40 хв. 

Безперервна робота з екраном ПК може тривати: 

• для учнів 1–4 класів — до 10–15 хв; 

• для учнів 5–6 класів — до 15 хв; 

• для учнів 7–9 класів — до 20 хв; 

• для учнів 10–11 класів на 1-й годині занять — до 25 хвилин, на 2-й годині занять — 20 

хв. 
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Основними сегментами змісту дистанційного навчання з фізичної культури є: 

інформаційний (загальні уявлення і знання про значення фізичного виховання; 

операційний (підходи до засвоєння учнями цінностей фізичної культури); 

мотиваційний (відповідність завдань рівню підготовленості учнів, знання основ 

здоров’я, формування індивідуальних ціннісних орієнтацій). 

Дистанційне навчання забезпечує опановування теоретичними аспектами через 

опанування мультимедійних книг із історії становлення та розвитку українського 

олімпійського руху, спорту, народних ігор, фізичного виховання, ознайомлення з  

правилами видів спорту, рухливих ігор, гігієни, самоконтролю, здорового способу 

життя, видів комунікативної діяльності тощо.  

Опановування практичними навичками направлене на розширення рухового 

досвіду засобами вправ на володіння м’ячем, загально розвивальних вправ, фітнесу, 

елементів гімнастики: загальної, ритмічної, оздоровчої; легкої атлетики, на розвиток 

координаційних здібностей, формування правильної постави і профілактики 

плоскостопості, ігрової діяльності тощо. 

 

Об’єктивно оцінити знання (уміння, навички) учнів під час освітнього процесу 

в  дистанційному режимі складно. Доречно запровадити таблиці активності учнів (хто 

з  учнів виходить на зв’язок, кількість виконаних завдань з предмета, певного дня, 

якість їх виконання). Для оцінювання учнів можна зробити Excel-таблицю. Ставити 

відмітки, якщо дитина виконала домашнє завдання.  

Учитель на дистанційному навчанні дає домашні завдання відповідно до календарно-

тематичного планування. Обсяг матеріалу, який вчитель задає дистанційно, повинен 

відповідати обсягу уроку, в деяких випадках навіть менше, а для виконання 

додаткового завдання краще заохочувати учнів. Важливо, не втрачати міру з  обсягами 

завдань. Завдання, які пропонуються учням -  онлайн-тестові завдання, створення міні 

відео, медіапроектів, індивідуальні та групові розробки відеоблоків занять із  вправами 

різної направленості, анімаційних презентацій на задану тематику, асоціативних 

відповідей тощо.Завдання  мають обов’язково враховувати вікові можливості школярів. 

Обов’язково повинні бути тренувальні вправи, або зразки виконання завдання, 

наприклад: відео, яке можна взяти з YouTube або записати самостійно. Обов’язково 

надавати можливість учням мати зворотний зв’язок, можливість ставити питання 

(електронна пошта, Viber, чат, Skype, телефон, відеозв’язок за допомогою інших 

засобів). 

Домашнє завдання можна давати учням на початку тижня на весь тиждень 

блоками (темам), щоб учні мали можливість розраховувати і планувати свій час на 

виконання робіт з інших предметів, з  обов’язковим зазначенням терміну здачі 

виконаної роботи 

 

Створено чимало сучасних і  цікавих онлайн-уроків, що стосуються фізичного 

виховання і  спорту. Це збагачує вибір педагогів при комплектуванні завдань. 

 

Рекомендації щодо перегляду: 

• Фізичне виховання онлайн: Комітет фізичного виховання та спорту Міністерства 

освіти і науки України http://fizra.ippo.kubg.edu.ua/ ; http://sportmon.org/fizychne-

vyhovannyaonlajn/  

• Освітній серіал «Діджитал-фізкультура для школярів за участі зірок спорту» 

http://fizra.ippo.kubg.edu.ua; https://osvita.diia.gov.ua/courses/digital-fizra  

• Спортивний рух О. Педана «Junior Z» — фізична культура майбутнього 

http://fizra.ippo.kubg.edu.ua/ ; https://qrgo.page.link/yogo1 

 

http://fizra.ippo.kubg.edu.ua/
http://sportmon.org/fizychne-vyhovannyaonlajn/
http://sportmon.org/fizychne-vyhovannyaonlajn/
https://osvita.diia.gov.ua/courses/digital-fizra
http://fizra.ippo.kubg.edu.ua/
https://qrgo.page.link/yogo1
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Цікаві та ґрунтовні відеоматеріали вчителів фізичної культури, що стануть у 

нагоді для колег педагогів у наповненні контенту дистанційного навчання: 

1. Дмитро Миколайович Лазебний-Чоловський, учитель фізичної культури 

спеціалізованої школи № 216 Оболонського району, заслужений учитель України, 

майстер спорту України: 

• Майстер-клас футбол https://qrgo.page.link/XHNtP  

• Відеоурок № 3: Легка атлетика. Junior Z. (2 місце в конкурсі) 

https://qrgo.page.link/GNj9e  

• Відеоурок № 6 «Петанк» https://qrgo.page.link/ruaXM  

• Комбінований урок. Частина 1 https://www.youtube.com/watch?v=YuBisoPHFMA  

• Відеоурок №  4. Рухові вправи https://www.youtube.com/watch?v=blJ5buD4uv4  

2. Олександр Олександрович Шунькин, учитель фізичної культури спеціалізованої 

школи № 61 Шевченківського району: 

• http://fizra.ippo.kubg.edu.ua/?cat=2  

• https://qrgo.page.link/oY5Pw  

• https://qrgo.page.link/1RfMq  

3. Ірина Антонівна Байдак, учитель фізичної культури школи № 162 Святошинського 

району: 

• http://fizra.ippo.kubg.edu.ua/ ; 

• Координація та моторика https://qrgo.page.link/jkRkA 

4. Шнурок Євген Володимирович, учитель фізичної культури гімназії міжнародних 

відносин № 323 Дарницького району: 

• Основна активність. Навички володіння м’ячем 1 https://qrgo.page.link/tfQMi  

• Координація https://qrgo.page.link/VyUcZ  

• Інтелектуальна рухова активність https://qrgo.page.link/LrBHv  

• Основна активність: Вибухова сила https://qrgo.page.link/H1AGd  

• Сухе плавання: Кроль https://qrgo.page.link/GZK6b  

5. Марина Валеріївна Любимова-Лисиця, учитель фізичної 

культури спеціалізованої школи № 125 Дніпровського району,кандидат у майстри 

спорту: 

• Чирлідинг в школі http://fizra.ippo.kubg.edu.ua/  

6. Олександр Миколайович Гречаний, учитель фізичної культури Київської інженерної 

гімназії Дарницького району, майстер спорту України, та Лариса Олександрівна 

Гречана, учитель фізичної культури початкової школи № 334 Дарницького району, 

майстер спорту України: Відеопосібник варіативний модуль шкільний «Хортинг» 

• Частина1 https://www.youtube.com/watch?v=vImtCv5iBG4  

• Частина 2 https://www.youtube.com/watch?v=gXTVEmVXeZY  

• Частина 3 https://www.youtube.com/watch?v=ibHQtVQ8DqY  

 

У нагоді стануть і наступні матеріали: 

• ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА. Навчальна програма для 5-9-х класів ЗНЗ: 

https://cutt.ly/vtlwcgK  

• Домашні завдання з фізичної культури:https: //cutt.ly/Wtk5bq7     

• Фізична культура - Учительський журнал ~online: https://cutt.ly/wtlwGEq  

• Усі уроки фізичної культури | Шкільне життя: https://cutt.ly/NtlwFf7  

• Конспекти уроків фізичної культури 5 клас | Шкільне життя: 

https://cutt.ly/QtlwAom  

• Фізична активність та моторні ігри для дітей: https://cutt.ly/rtleifL  

• 4 безкоштовні інструменти для створення віртуальних екскурсій: 

https://cutt.ly/NtleWhj  

• Інструкції з охорони праці на уроках фізкультури в спортзалі: 

https://cutt.ly/ItleYl3  

https://qrgo.page.link/XHNtP
https://qrgo.page.link/GNj9e
https://qrgo.page.link/ruaXM
https://www.youtube.com/watch?v=YuBisoPHFMA
https://www.youtube.com/watch?v=blJ5buD4uv4
http://fizra.ippo.kubg.edu.ua/?cat=2
https://qrgo.page.link/oY5Pw
https://qrgo.page.link/1RfMq
http://fizra.ippo.kubg.edu.ua/
https://qrgo.page.link/jkRkA
https://qrgo.page.link/tfQMi
https://qrgo.page.link/VyUcZ
https://qrgo.page.link/LrBHv
https://qrgo.page.link/H1AGd
https://qrgo.page.link/GZK6b
http://fizra.ippo.kubg.edu.ua/
https://www.youtube.com/watch?v=vImtCv5iBG4
https://www.youtube.com/watch?v=gXTVEmVXeZY
https://www.youtube.com/watch?v=ibHQtVQ8DqY
https://cutt.ly/vtlwcgK
https://cutt.ly/wtlwGEq
https://cutt.ly/NtlwFf7
https://cutt.ly/QtlwAom
https://cutt.ly/rtleifL
https://cutt.ly/NtleWhj
https://cutt.ly/ItleYl3
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• Фізкультхвилинки з LEGO. Шість цеглинок для 1 класу – YouTube: 

https://cutt.ly/7tleDvZ  

• Проєкт Фонд Кличко: https://cutt.ly/2tleGKS  

• Віртуальна реальність: принципи роботи та переваги для навчання – TeachHub: 

https://cutt.ly/UtleZQR  

 

 

Початкова освіта: ресурси для дистанційного навчання 

Проаналізувавши здобутки й уроки навчання під час карантину сьогодні 

хочеться зупинитися на деяких цікавих інтернет ресурсах для школярів, які 

пропонуються для безкоштовного використання: портали, сайти, які допоможуть 

ефективно підтримувати повсякденне шкільне життя та додадуть цікавої інформації.  

Для всіх, хто оцінив переваги віддаленого навчання під час карантину і готовий 

самостійно здобувати знання з використанням технологій  дистанційного навчання. 

4 клас 

Сьогодні діти можуть дізнатися багато чого нового у безпечному онлайн-

середовищі.  ―Освіта Нова‖ пропонує переклад статті The Spruce, яка дає перелік 20 

освітніх сайтів із навчальними іграми, друкованими навчальними матеріалами та відео, 

які є не лише цікавими дітям, а й безкоштовними. 

CoolMath називає себе «парком атракціонів математики». Діти можуть грати в 

онлайн ігри, які допомагають їм з додаванням, відніманням, множенням, діленням, 

десятковими знаками, грошима тощо. CoolMath орієнтований на вік дітей від 13 років, 

але сайт-сестра CoolMath4Kids.com підходить для дітей від 3 до 12 років, адже містить 

математичні ігри навіть для дошкільнят. 

 

National Geographic Kids 

Спостерігайте за  тваринами за допомогою камер в дикій природі, вивчайте 

цікаві факти про них, дивіться і діліться фото природи, дізнавайтесь про різні країни і 

проводьте наукові експерименти. На National Geographic Kids є заняття навіть для 

найменших дослідників. 

Fun Brain 

Математика, читання, онлайн-книги та навчальні ігри - це лише деякі з багатьох 

задоволень сайту. Fun Brain направлений як на дітей-дошкільнят, так і підлітків до 8 

класу. 

Супер-тренажери з математики від art-shop.com.ua -понад 400 безкоштовних 

відеоуроків з математики для  4 класу.  

https://www.youtube.com/watch?v=9pVAVejnXjQ... 

Список відеоуроків з математики  

Безкоштовні та завжди доступні на youtube-каналі «Топ школа»  

https://www.youtube.com/channel/UCugp2JTHik6cdFxs1GbEOGg 

 

 

 

https://cutt.ly/7tleDvZ
https://cutt.ly/2tleGKS
https://cutt.ly/UtleZQR
https://www.youtube.com/channel/UCugp2JTHik6cdFxs1GbEOGg?fbclid=IwAR0lAkNkBCCQ_SQIQyhrnSWXLNtYbqTlKMaadfEOnmR0uaaFQc9gfBsZDmU
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4 клас. Математика 

Натуральні числа. Натуральний ряд чисел.  

Десяткова система числення https://youtu.be/9pVAVejnXjQ  

Чотири-, п’яти- та шестицифрові числа https://youtu.be/wU2EoSMNlWg 

Множення і ділення на 10, 100, 1000 https://youtu.be/IFsBGGr7Gtg  

Порівняння чисел https://youtu.be/eBpuslbVujQ  

Одиниці вимірювання довжини https://youtu.be/Rhi5EbrLMd4  

Одиниці вимірювання маси https://youtu.be/mAyo4e6UA50  

Одиниці вимірювання часу https://youtu.be/TabZEeCxWWs 

Одиниці вимірювання вартості https://youtu.be/bc3NlOicJjo 

Додавання натуральних чисел. Властивості https://youtu.be/edVWsiIc4F0  

Віднімання натуральних чисел. Властивості https://youtu.be/pCJsOscjZA8  

Додавання і віднімання іменованих чисел https://youtu.be/bR_iXlkL4J8  

Множення натуральних чисел https://youtu.be/MTowOpg1gyw  

Множення чисел, що закінчуються нулями https://youtu.be/kwOKoUuwO5s  

Множення багатоцифрового числа на одноцифрове https://youtu.be/TGLRD6gtOuM  

Поняття «дріб». Читання та запис дробів. 

 Чисельник і знаменник дробу. https://youtu.be/bo-NqLNygBg  

 

Проаналізувавши здобутки й уроки навчання під час карантину, педагоги Ліко-

школи поставили перед собою мету: розробити дистанційні курси для здобуття 

загальної середньої освіти, які б забезпечили здобувачів освіти не лише якісним 

навчальним матеріалом  

 

https://drive.google.com/file/d/1UdyjUmN7obfG_kJYNwJxLmNef1A-

5wD0/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1SGQTXLTjk7nqAa-

4WtX8mMDk18OCfK1n/view?usp=sharing 

Підготовка до ДПА  4клас-

https://www.youtube.com/watch?v=JKZxjm_bxcs&feature=share 

Завдання для учнів 4 класу на період карантину. Відеоуроки-

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001481158924 

ДПА 4 клас. Задачі-https://www.youtube.com/watch?v=0lGeQnjKAts&feature=youtu.be 

3 клас 

Картки для "Щоденні 3" - Математика самостійно #НУШ3 

Джерело: https://vseosvita.ua/.../kartki-dla-sodenni-3-matematika... 

 

2 клас 

Картки з української мови 2 клас-https://vseosvita.ua/library/kartki-pracuj-ak-mi-pracuj-

z-nami-pracuj-krase-nasukrainska-mova2-klas-219825.html?rl=140502 

Завдання для самостійної роботи учнів 2 класу під час карантину- 

http://osnova.com.ua/news/1804 

Тексти для списування 2 клас- 

https://www.facebook.com/groups/285782815255203/permalink/827124421121037/ 

https://youtu.be/9pVAVejnXjQ
https://youtu.be/wU2EoSMNlWg
https://youtu.be/IFsBGGr7Gtg
https://youtu.be/eBpuslbVujQ
https://youtu.be/Rhi5EbrLMd4
https://youtu.be/mAyo4e6UA50
https://youtu.be/TabZEeCxWWs
https://youtu.be/bc3NlOicJjo
https://youtu.be/edVWsiIc4F0
https://youtu.be/pCJsOscjZA8
https://youtu.be/bR_iXlkL4J8
https://youtu.be/MTowOpg1gyw
https://youtu.be/kwOKoUuwO5s
https://youtu.be/TGLRD6gtOuM
https://youtu.be/bo-NqLNygBg
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Запрошую до групи Азбука. Клуб батьків та учителів Комбіновані речення з 

малюнками для списування. 

https://www.facebook.com/groups/304939600400878 2 клас 

https://vseosvita.ua/library/2-klas-kombinovani-recenna-z-malunkami-dla-spisuvanna-ukrain 

Творчі завдання з української мови (2 клас) "Відремонтуй слова‖ 

Джерело: https://vseosvita.ua/library/tvorci-zavdanna-z-ukrainskoi-movi-2-klas-vidremontuj-

slova- 

1 клас 

Творчі завдання для 1 класу-

https://www.facebook.com/profile.php?id=100016066665550&__tn__=%2CdCH-R-

R&eid=ARCLoQgl2k6R5O3oLYYErtQkJA6Hfn-lkakYm7orsOzH620ZPBBn5R-

qG6a1RVtvE0OfbTa3w1nxv3BY&hc_ref=ART4gZH3ZhpQ_YX_MAOvqvDlE2I9iJCu8-

CQ-El4PsVPk_eGMAmQ8Vx0QJP3BxroyK4&fref=nf 

Завдання для самостійної роботи учнів 1 класу під час карантину- 

https://bit.ly/33pEWcq 

Тексти для читання 1 клас-https://vseosvita.ua/library/teksti-dla-citanna-1-klas-kartki-

211842.html 

Розвивальні ігри для уроків #НУШ1 Джерело: https://vseosvita.ua/.../rozvivalni-igri-

dla-urokiv-1... 

Пошук дієвих цифрових засобів в умовах дистанційного навчання ( Богатипчук Т.А., 

Загурська Л.С., ЗОШ № 21 м. Житомир) 

https://drive.google.com/file/d/1UdyjUmN7obfG_kJYNwJxLmNef1A-

5wD0/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1SGQTXLTjk7nqAa-

4WtX8mMDk18OCfK1n/view?usp=sharing 

1-4 кл. 

Допомога вчителю початкових класів під час ДН   

https://urokok.com.ua/ 

Як організувати дистанційне навчання-https://naurok.com.ua/webinar/yak-organizuvati-

distanciyne-navchannya-za-dopomogoyu-nayprostishih-onlayn-resursiv?reg=true 

 

Презентація "Розбір слів за будовою" Джерело: 

 https://vseosvita.ua/.../prezentacia-rozbir-sliv-za... 

Долучайтеся до групи КАЛЕЙДОСКОП  ЦІКАВИНОК 

https://www.facebook.com/groups/2075741392668263/ 

https://vseosvita.ua/library/2-klas-kombinovani-recenna-z-malunkami-dla-spisuvanna-ukrain
https://bit.ly/33pEWcq
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Вправи для покращення письма-https://vseosvita.ua/news/dytyna-pohano-pyshe-

proponuiemo-vpravy-dlia-aktyvizatsii-mozkovoi-diialnosti-6719.html?rl=600846 

Онлайн-курси для дітей віком від 8 років-

https://www.facebook.com/lalaenglish.studio/videos/791161854712267/UzpfSTEwMDAwM

TQ4MTE1ODkyNDoyOTYxNjgxODM3MjI0NDky/?id=100001481158924 

Домашні завдання з фізичної культури-https://vseosvita.ua/library/domasni-zavdanna-z-

fizicnoi-kulturi-108630.html 

Де навчатися учням під час карантину:28 онлайн-курсів- 

https://mc.today/gde-uchitsya-detyam-vo-vremya-karantina-28-onlajn-kursov-dlya-

shkolnikov/ 

Практичні завдання для 1-4 класів на період карантину 
https://urokok.com.ua/methodical-cabinet/1543-zavdannya-dlya-uchniv-4-klasu-na-period-

karantinu.html 

Цікаві практичні завдання – 

 https://urokok.com.ua/methodical-cabinet/1542-cikav-praktichni-zavdannya-dlya-

pochatkovih-klasiv-pid-chas-vimushenih-kanikul-karantin.html 

Интернет-ресурсы для учебы во время карантина-

https://www.youtube.com/watch?v=dsoDjFnz31M&feature=youtu.be 

Завдання для молодших школярів на період карантину-http://osvita.ua/school/70759/ 

Добірка освітніх ресурсів для школи-

https://www.facebook.com/UAMON/?__tn__=kCH-

R&eid=ARCy5k8xrULqCuC4LFrNHus0YMJdMJoD1u9GE9Qr9OsxjYyYKg-

SRcuiugD0XV_FmFRUYHsYHfEKXI0T&hc_ref=ARRYUROYMYfb6HZcCiudIy8FYiMH

sbWipW33pQw6gb8cOzUNwOGI6AMuTXMrO2vEYts& 

Організація дистанційного навчання за допомогою сервісу Google Classroom-

https://www.facebook.com/groups/vosikt/permalink/3412526472107419/ 

Рекомендований список літератури для додаткового читання під час карантину-

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1817654575034319&set=pcb.181765464170097

9&type=3&theater 

Коли діти вдома:корисні ресурси для навчання-https://freedominspire.com.ua/4591/ 

ТМ Розумники. Навчаємося дистанційно, повний доступ для учнів -

https://bit.ly/3a1UrKg 

Ресурси від батьків -https://www.facebook.com/anna.kosaryeva?__tn__=%2CdCH-R-

R&eid=ARByNRCAZR4XOT2xj2htxe0X-

4lZkwDMu3E8vGAXuWFX9KmMQE9jFgAZYZvYTSU4hXWXB8ySFRVMhPWm&hc_re

f=ARQRprs2mbFIoRdD8JwSRrXKkBJb9e8MyM8zDFUdKDEvd3kZKRqtOrGWTCe8v3Z

G14Q&fref=nf 

Майстерня Марини Курвіс:сервіси для проведення онлайн-уроків- 

https://bit.ly/2x5NWaU 

Цікаві  інтернет ресурси для школярів:  

• https://learning.ua/  - це освітня платформа, де навчання відбувається за 

сценарієм дітей. Тут знайдуться завдання з двох предметів: математика та українська 

мова. Проект розроблений так, що дитина може стежити за своїми успіхами, програма 

визначає сильні та слабкі сторони учня. Програми повністю відповідають вимогам 

Міністерства освіти. Крім балів, в якості оцінки учні також отримують так звані 

нагороди - це різноманітні ігри та розваги, доступні тільки для дійсно старанних дітей. 

https://bit.ly/2x5NWaU
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• https://childdevelop.com.ua/ - тут розміщені корисні статті, поради для батьків. 

Різноманітні завдання та вправи для дітей від дошкільнят до 4 класу з математики, 

читання, англійської мови, та письма.  

• http://play-games.com.ua/ - після будь-якої роботи потрібен відпочинок. Так і 

дітям потрібно давати час для ігор, в тому числі онлайн. 

 • http://lingualeo.com - це безкоштовний сервіс для вивчення англійської мови. 

Веселий та ефективний.  

• http://soroka-vorona.info - це інформаційно-розважальний ресурс на українській 

мові, який присвячений навчанню, вихованню та розвитку дітей. Заняття з математики 

та української мови, вправи, спрямовані на психологічний та інтелектуальний розвиток 

дитини, зокрема: уява, дрібна моторика, мислення. Також, на сайті є вірші, казки, 

колядки, скоромовки та загадки українською мовою. Для відпочинку знайдуться 

українські мультфільми та розвиваючі відео, розмальовки та вироби. 

 

Робота вихователя групи продовженого дня в умовах 

дистанційного навчання 
 

Школа повного дня  

Загальні рекомендації 

 • Під час педради, яка розглядає можливість та план переходу закладу освіти на 

дистанційне навчання, надати вихователям груп продовженого дня інформацію про 

строки та умови організації дистанційного навчання та про навчальну платформу, на 

якій буде працювати заклад. 

 • Організувати навчання для вихователів, які не мають практичних навичок роботи на 

освітній платформі, та, за необхідності, надати в  тимчасове користування ноутбук або 

планшет. 

 • З метою досягнення більш ефективної роботи у співпраці з класоводом затвердити 

розроблений на основі річного плану адаптований план роботи вихователя на період 

дистанційного навчання, в якому чітко визначити пріоритетні напрями роботи 

з учнями. • Забезпечити консультації вихователя у шкільного психолога для зменшення 

емоційної та соціальної напруги, яка може виникнути між учасниками освітнього 

процесу під час карантину та дистанційного навчання. 

 • Налагодити самостійну роботу учнів, організувати та мотивувати їх дотримуватись 

розпорядку дня, якісно виконувати завдання, ставити питання під час онлайн-зустрічей 

з вихователем. 

 • Продовжувати в  другу половину дня роботу, розпочату вчителем на уроці, не 

порушувати плану роботи, не проводити заняття, які перевантажують та 

перевтомлюють учнів.  

• Допомагати учням у виконанні домашніх завдань та працювати відповідно до свого 

плану за визначеним графіком.  

• Продумати форму зворотного зв’язку з учнями й батьками та систему заохочення учнів за 

якісно виконану роботу. 

 
У посадових обов’язках вихователя ГПД, складених відповідно до тарифно-

кваліфікаційної характеристики вихователя, зазначено, що він має планувати, 

організовувати й здійснювати виховання учнів. Під час планування роботи вихователю 

групи продовженого дня необхідно враховувати вікові особливості дітей, їхній 

розумовий, моральний, естетичний, фізичний, духовний розвиток. А як це зробити під 

час дистанційного навчання?  



94 
 

Досвід вихователів, перед якими постало це питання, показав, що 

найголовніше — чітко визначити пріоритети в такій роботі та встановити графік 

у межах педагогічного навантаження, яке складає 30 годин на тиждень, тобто по 6 

годин щоденно.  

На початку кожного навчального року вихователь ГПД разом із  класним 

керівником окреслює певні напрями роботи з вихованцями, які мають бути збережені 

й на час дистанційного навчання. При цьому слід враховувати рівень знань 

і вихованості учнів, їх вікові інтереси, передбачати різноманітність заходів, не 

втрачаючи їх систематичності, базуючись на їх доцільності та спрямуванні на 

формування життєвих компетенцій учнів початкових класів.  

Складаючи будь-який план роботи під час дистанційного навчання, необхідно 

враховувати: 

 • відзначення видатних подій і свят; 

 • вивчення традицій, звичаїв і обрядів, національної спадщини українського 

народу;  

• вивчення правових питань;  

• вивчення економічних і екологічних питань;  

• трудові рейди й заходи;  

• вивчення питань культури поведінки;  

• віртуальні екскурсії в театр, на природу;  

• створення домашньої бібліотечки; 

• охорону здоров’я, шляхи запобігання поширення інфекційних хвороб;  

• онлайн-змагання, конкурси, виставки (з попереднім обговоренням із батьками 

про час, формат онлайн-зустрічі та представленням кінцевого результату (портфоліо 

учня);  

• повторення правил пожежної безпеки та поведінки на вулиці під час 

карантину; 

 • вивчення правил техніки безпеки в побуті.  

Вихователь має щодня створювати робочий план, який оформлюється 

у довільній формі.  

Зараз існує багато освітніх платформ, сайтів, програм, які можуть у  повній мірі 

забезпечити інформаційний, технологічний, естетичний, творчий, 

здоров’язбережувальний, діяльнісно-практичний напрям роботи вихователя. 

Вихователі ГПД  відзначили багато ресурсів, що вирізняються актуальністю, глибиною 

та різноманітністю, серед них: 

• https://vseosvita.ua/library — бібліотека матеріалів для вчителів та вихователів 

ГПД;  

• https://nus.org.ua/articles/ — освітня платформа «Нова українська школа». 

Статті про організацію дистанційного навчання;  

• https://naurok.com.ua/biblioteka — освітній проєкт «На урок», бібліотека 

розробок; 

• https://qrgo.page.link/j9vNR — НУШ для вчителя;  

•https://qrgo.page.link/C78tZ — віртуальна школа;  

• https://www.YouTube.com/user/9yotubemult/channels — добірка мультфільмів 

для дітей;  

• https://qrgo.page.link/sX3jS — сім YouTube-каналів для дітей на кожен день 

тижня. 

Головне завдання вихователя під час дистанційного навчання — це створення 

атмосфери взаєморозуміння, взаємовиручки, поваги та любові; самореалізація кожної 

дитини в умовах обмеженої можливості звертатися до вихователя безпосередньо. Дуже 

важливо у цей час допомогти батькам організувати найсприятливіші умови для 

навчання та відпочинку молодших школярів, акцентуючи увагу на збереженні 

достатньої працездатності, раціонального використання часу, дотримання правильного 
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режиму навчальної діяльності. Формувати у  дітей: дисциплінованість, охайність, 

організованість, самоконтроль. Спонукати батьків так побудувати спілкування зі 

своїми дітьми, щоб воно сприяло формуванню наполегливості й організованості 

в ігровій, трудовій, художньо-продуктивній та навчальній діяльностях. Підказати, як 

краще встановити стосунки реальної взаємодопомоги, координації дій, розподілу 

обов’язків.  

Вихователь ГПД під час дистанційного навчання залишається порадником, 

помічником, консультантом для дітей і батьків. Його допомога неоціненна.  
 

Методичні рекомендації з питань організації діяльності  

психологічної служби закладів  освіти 
 
Сьогодення передбачає перезавантаження української освіти з оновленням 

наявного алгоритму професійної діяльності та переглядом методології роботи з учнями, 

батьками, вчителями; зміну акцентів та пріоритетів з процесу на результат із 

використанням ефективних методів практичної психології та соціальної 

педагогіки/роботи. Саме психологічна служба покликана навчити як жити у злагоді з 

самим собою та з іншими, і як вступати в стосунки зі світом, щоб життя приносило 

задоволення. Першочерговим завданням працівників психологічної служби є пошук 

дієвих засобів і методів профілактичної, корекційної, просвітницької та розвиткової 

роботи. У зв’язку з цим, суттєво підвищується роль та значення професійної 

діяльності працівників психологічної служби у системі освіти (практичних психологів, 

соціальних педагогів). Зростає необхідність свідомої активності керівників закладів 

освіти, спрямованої на підтримку, регулювання і формування здорового соціально-

психологічного клімату у педагогічному колективі і закладі в цілому. Необхідна тісна 

взаємодія керівника навчального закладу освіти та фахівців психологічної служби для 

подолання негативних психологічних наслідків подій (стресові та посттравматичні 

стани тощо), що відбуваються в країні, для всіх учасників освітнього процесу. 

Під час встановлених законодавством карантинних заходів  фахівці 

психологічної служби продовжують діяльність, спрямовану на забезпечення реалізації 

головної мети і завдань психологічної служби – збереження та зміцнення психічного й 

фізичного здоров’я; сприяння забезпеченню психологічної безпеки, надання 

психологічної і соціально-педагогічної допомоги всім учасникам освітнього процесу, 

реалізуючи її з огляду на специфіку закладу освіти, особливості й можливості 

здобувачів освіти. Роль працівника психологічної служби в сучасних умовах організації 

освітнього процесу, а саме у період карантину в закладах освіти зростає. Ми набуваємо 

нового досвіду дистанційної реалізації основних завдань психологічної служби в 

умовах екстремальної ситуації в країні. В умовах карантину практичні психологи та 

соціальні педагоги закладів освіти можуть ефективно працювати дистанційно, а саме:  

– інформувати про проведення (онлайн) тематичних психологічних вебінарів, 

конференцій,навчальних проєктів тощо;  

– організовувати проведення (онлайн) групових або індивідуальних 

консультацій для батьків, педагогів (тематичних або за запитом);  

– систематично викладати просвітницьку інформацію для батьків на сайті 

закладу (запропонуйте теми щодо розвитку й виховання дитини, корисні поради щодо 

організації домашніх занять з дітьми та змістовного спільного проведення дозвілля та 

ін.); 

 – здійснювати систематичну комунікацію з батьками та педагогічним 

колективом в соцмережах й інших групах;  

– рекомендувати доступні для самостійного застосування батьками методики 

щодо зниження рівня тривожності дітей, вправи з психогімнастики, кінезіології, 

рухливі, розвивальні ігри тощо; 
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 – інформувати про літературу та художні фільми (мультфільми) для спільного 

перегляду батьків і підлітків (дітей), підготувати запитання для наступного 

обговорення прочитаного й побаченого;  

– рекомендувати батькам, педагогам книги щодо підвищення рівня їх 

педагогічної компетенції, які можна читати на інтернет ресурсах безкоштовно.  

Фахівцям психологічної служби на період карантинних заходів у закладах освіти 

рекомендуємо модифікувати річний план роботи на 2020-2021 н. р. та визначити 

актуальними наступні напрямки:  

– просвіта та профілактика (на веб-сайтах закладів освіти, в чатах, в онлайн 

групах педагогів/батьків/здобувачів освіти, у Viber та ін.). Орієнтовна тематика: «Вплив 

зайнятості на зниження рівня тривоги й поліпшення емоційного стану», «Як не 

піддатися загальній паніці», «Вплив засобів масової інформації на психіку дітей», 

«Поради щодо зберігання спокою», «Перебування в соцмережах під час карантину: 

фейки та перевірка фактів», «Як не перетворити дім на пастку для батьків та дітей – 

корисні поради», «Рекомендації для учасників освітнього процесу щодо заходів 

безпеки проти коронавірусу», «Як важливо навчитися опановувати себе та керувати 

своїми емоціями» та інші;  

– консультування (рекомендовані форми організації консультування):  

а) індивідуальне та групове онлайнконсультування з використанням доступних 

платформ з можливостями відеозв’язку (Viber, Skype, Zoom, Google Meet тощо);  

б) групові консультації у текстовому форматі для окремих цільових груп з 

розміщенням на сайті закладу освіти, у онлайн-групах (закриті фейсбук-, вайбер-групи) 

учнів, батьків, педагогічних працівників, працівників психологічної служби;  

в) індивідуальне онлайн-консультування з використанням вище згаданих 

доступних платформ з можливостями відеозв’язку або у форматі телефонного 

спілкування та листування. Орієнтовна тематика: «Як поліпшити соціальну ізоляцію?», 

«Які поради давати батькам і дітям під час карантину щодо спільних занять?», «Яким 

чином цікаво організувати спільне дозвілля?», «Як розмовляти з дітьми про 

коронавірус?» тощо. 

Консультування може практикуватися через різні альтернативні комунікативні 

канали. Ці канали відрізняються один від одного за параметрами синхронності 

(синхронна або асинхронна комунікація), способу (індивідуальна або групова 

комунікація), типу комунікації (друкований текст або візуальна або/та голосова 

комунікація).  

Таке консультування може базуватися на текстовій комунікації між 

психологом/соціальним педагогом та учасником освітнього процесу. Лист може бути 

тим, що зцілює. Лист як розмова самим з собою, вільний від очей 

психолога/соціального педагога, відчувається як більш небезпечний та захищений 

спосіб. Електронна пошта – доволі простий спосіб, за допомогою якого практичний 

психолог/соціальний педагог може взаємодіяти з учасниками освітнього процесу через 

Інтернет. Електронна пошта особливо підходить людям, яким подобається писати, 

наприклад батькам, які мають дуже щільний графік роботи.  

– організаційно-методична робота (підготовка до проведення заходів, оформлення 

робочої документації, складання індивідуального плану самоосвіти, обробка та 

узагальнення результатів досліджень, розробка тренінгів, семінарів, програм, занять та 

матеріалів до їх проведення, впорядкування документації та оформлення методичних 

рекомендацій, створення або оновлення інтернет-сторінок, сайтів, портфоліо, блогу 

фахівця психологічної служби, ознайомлення з сучасною методичною літературою з 

психолого-педагогічної тематики та ін.); 

– корекційна робота в діяльності фахівця психологічної служби закладу освіти є 

найскладнішою і найвідповідальнішою.  Корекційна робота є продовженням 

діагностичної. Міністерство освіти і науки України рекомендує використовувати у 

роботі корекційні програми розміщені на сайті Державної наукової установи «Інститут 
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модернізації змісту освіти» за покликанням: 

https://docs.google.com/document/d/1jjQzAxFTFXdzVBaYu5OxcpqMz9gxhmtz_IsEJDisfn

M/ edit 

Під час проведення корекційної роботи працівникам психологічної служби 

рекомендуємо використовувати програми переможців ІІІ етапу Всеукраїнського 

конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові 

технології у новій школі» у номінації «Корекційно-розвиткові», які отримали гриф 

Міністерства освіти і науки України, а саме: 

- Іванюк К.В., Бєляєва К.Ю. «Обережність та обачливість – помічники мого життя» ( 

лист ІМЗО від 12.05.2020 No 22.1/12-г-251); 

- Парубець В.В., Сидорець Н.Г. «Траєкторія лідерської позиції» (лист ІМЗО від 

12.05.2020 No 22.1/12-г-250); 

- Кубай А.О., Горніч Л.І «Емоцій дивовижний світ» (лист ІМЗО від 12.05.2020 No 

22.1/12-г-249); 

- Павленко Т.М, Котляревська О.О., Оріян А.О. «Програма психологічної 

корекційної роботи з підлітками з девіантною поведінкою та їх батьками» (лист ІМЗО 

від 12.05.2020 No 22.1/12-г-248); 

- Гайова Т.А. «Я це можу» ( лист ІМЗО від 12.05.2020 No 22.1/12-г-247); 

- Стецюк Л.В. «Подолання дитячих страхів та розвиток емоційної стабільності дітей 

військовослужбовців» ( лист ІМЗО від 12.05.2020 No 

22.1/12-г-246). 

Матеріали розміщені за покликанням: https://imzo.gov.ua/vseukrains-kyy-konkurs-

avtors-kykh-prohram-praktychnykh-psykholohiv-i-sotsial-nykh-pedahohiv-novi-tekhnolohii-

u-noviy-shkoli/avtors-ki-prohramy/avtors-ki-prohramy-2020/ 

 – зв’язки з громадськістю (частково за допомогою доступних засобів зв’язку та 

телекомунікацій).  

Щодо таких обов’язкових напрямів роботи як діагностика, профілактика, 

корекція, навчальна діяльність. Враховуючи особливі вимоги щодо здійснення 

діагностичної, корекційної, розвиткової та окремих форм профілактичної роботи (у т.ч. 

розвиток соціальних навичок), які потребують безпосереднього контакту зі 

здобувачами освіти та дотримання етичних принципів, зокрема, невтручання сторонніх 

осіб, конфіденційності та інших, ці заходи, в основному, не можуть бути проведені у 

дистанційному режимі. Щодо діагностичної роботи, за наявності ресурсів та 

підготовленості організаторів, з обов’язковою умовою забезпечення етичних принципів 

діагностики, доцільними є онлайн-опитування, онлайн-анкетування. Наприклад, з 

метою вивчення актуального емоційного стану здобувачів освіти, їх батьків, 

педагогічних працівників (планують практичні психологи), щодо обізнаності учасників 

освітнього процесу в можливостях отримання допомоги на «гарячих лініях» 

громадських організацій, у т.ч. з питань захисту прав дитини, запобігання ризиків 

потрапляння у ризиковані ситуації тощо (планують соціальні педагоги). При цьому, 

такі опитування рекомендовано організовувати за допомогою Google-форм з метою 

дотримання принципу конфіденційності та предметності надання допомоги за 

результатами діагностики. За результатами проведених анкетувань/опитувань фахівці 

психологічної служби оформляють необхідну професійну документацію (протокол 

групової чи індивідуальної психологічної діагностики або соціально-педагогічного 

вивчення, аналітичну довідку, рекомендації). Також, одним із видів діагностичної 

роботи працівників психологічної служби може бути моніторинг відгуків, коментарів, 

обговорень під розміщеними інформаційно-просвітницькими або профілактичними 

матеріалами, текстовим форматом групових консультацій.  

Щодо ведення основної документації та звітності 
Ведення робочої документації під час карантину є обов’язковим. Практичні 

психологи і соціальні педагоги оформляють документацію за зразками, визначеними 

листом Міністерства освіти і науки України від 24.07.2019 № 1/9-477 «Про типову 

https://docs.google.com/document/d/1jjQzAxFTFXdzVBaYu5OxcpqMz9gxhmtz_IsEJDisfnM/%20edit
https://docs.google.com/document/d/1jjQzAxFTFXdzVBaYu5OxcpqMz9gxhmtz_IsEJDisfnM/%20edit
https://imzo.gov.ua/vseukrains-kyy-konkurs-avtors-kykh-prohram-praktychnykh-psykholohiv-i-sotsial-nykh-pedahohiv-novi-tekhnolohii-u-noviy-shkoli/avtors-ki-prohramy/avtors-ki-prohramy-2020/
https://imzo.gov.ua/vseukrains-kyy-konkurs-avtors-kykh-prohram-praktychnykh-psykholohiv-i-sotsial-nykh-pedahohiv-novi-tekhnolohii-u-noviy-shkoli/avtors-ki-prohramy/avtors-ki-prohramy-2020/
https://imzo.gov.ua/vseukrains-kyy-konkurs-avtors-kykh-prohram-praktychnykh-psykholohiv-i-sotsial-nykh-pedahohiv-novi-tekhnolohii-u-noviy-shkoli/avtors-ki-prohramy/avtors-ki-prohramy-2020/
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документацію працівників психологічної служби у системі освіти України». Журнал 

практичного психолога/соціального педагога необхідно оформляти кожний робочий 

день з врахуванням навантаження фахівця психологічної служби. У журналі 

фіксуються виконані напрями діяльності та короткий зміст роботи. Протоколів 

індивідуального та групового соціально-педагогічного вивчення соціального педагога, 

протоколи  індивідуальної психологічної діагностики оформляються, якщо 

здійснюється онлайн-опитування, онлайн-анкетування; протоколи індивідуальної 

психологічної консультації (у разі проведення онлайн-консультації: ведуться у випадку 

подальшої індивідуальної роботи, у інших випадках – за потреби).  

У період карантину посилюється роль соціальних педагогів закладів освіти, до 

фахових обов’язків яких належить забезпечення соціально-педагогічного супроводу 

учасників освітнього процесу, які опинилися у складних життєвих обставинах, 

перебувають у кризових ситуаціях, захист конституційних прав і статусу, законних 

інтересів здобувачів освіти. Особливу увагу соціальним педагогам закладів та/або 

установ освіти, необхідно звернути на питаннях захисту прав здобувачів освіти від 

будь-яких видів і форм насильства, оскільки в період карантину, коли вся родина 

постійно перебуває вдома, кількість випадків насильства може збільшуватися, особливо 

це стосується дітей із сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Тому 

необхідно спланувати дистанційну комунікацію з такими категоріями здобувачів 

освіти. Нагадуємо, що Національна гаряча лінія з попередження домашнього 

насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації «ЛаСтрада – Україна» працює 

у звичайному режимі – безкоштовно, анонімно, конфіденційно. Звернутися за 

допомогою (або перенаправити до фахівців) можна за номерами: 0-800-500-335 (зі 

стаціонарних) або 116-123 (з мобільних телефонів).  

У період карантину можна ефективно використати час для власного 

професійного розвитку, опрацювання сучасної психолого-педагогічної і методичної 

літератури, підвищення фахової компетентності. Рекомендуємо переглянути вебінар: 

«Рівень професіоналізму працівників психологічної служби потребує суттєвого 

покращення», який можна переглянути за посиланням: https://vseosvita.ua/news/vitalii-

panok-riven-profesionalizmupratsivnykiv-psykholohichnoi-sluzhby-potrebuie-suttievoho-

pokrashchennia-5927.html?fbclid=IwAR02qbE2KuAQZ6ICGtevgBFNB8bIr992zbC5v-

MsZFptpph59iLKm3ipMw 

 Повідомляємо, що науковими співробітниками і кореспондентами відділу 

психології Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН 

України підготовлено методичний посібник «Психологічна профілактика і гігієна 

особистості у протидії пандемії COVID-19». Переглянути посібник можна за 

посиланням: http://ipood.com.ua/…/psihologichna-profilaktika-igigiena…/ 

Для організації самоосвітньої діяльності (інформальної освіти), рекомендуємо 

використовуючи такі електронні ресурси:  

– сайт Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної 

роботи - http://www.psyua.com.ua/  

– сайт Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України - http://psychology-naes-

ua.institute/  

– сайт Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН 

України - http://ipood.com.ua/  

– сайт Інституту професійної освіти НАПН України - https://ivet.edu.ua/ 

– електронну бібліотеку Національної академії педагогічних наук - http://www.irbis-

nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe…  

– освітню платформу «Prometheus» - https://prometheus.org.ua/coursescatalog/ 

– освітню платформу «Edera» - https://www.ed-era.com/courses/  

– освітній проєкт «На урок» - https://naurok.com.ua/  

– інформаційний освітній проект «Всеосвіта» (розміщено 132 вебінари для практичних 

психологів та 62 для соціальних педагогів) - https://vseosvita.ua/ 

https://vseosvita.ua/news/vitalii-panok-riven-profesionalizmupratsivnykiv-psykholohichnoi-sluzhby-potrebuie-suttievoho-pokrashchennia-5927.html?fbclid=IwAR02qbE2KuAQZ6ICGtevgBFNB8bIr992zbC5v-MsZFptpph59iLKm3ipMw
https://vseosvita.ua/news/vitalii-panok-riven-profesionalizmupratsivnykiv-psykholohichnoi-sluzhby-potrebuie-suttievoho-pokrashchennia-5927.html?fbclid=IwAR02qbE2KuAQZ6ICGtevgBFNB8bIr992zbC5v-MsZFptpph59iLKm3ipMw
https://vseosvita.ua/news/vitalii-panok-riven-profesionalizmupratsivnykiv-psykholohichnoi-sluzhby-potrebuie-suttievoho-pokrashchennia-5927.html?fbclid=IwAR02qbE2KuAQZ6ICGtevgBFNB8bIr992zbC5v-MsZFptpph59iLKm3ipMw
https://vseosvita.ua/news/vitalii-panok-riven-profesionalizmupratsivnykiv-psykholohichnoi-sluzhby-potrebuie-suttievoho-pokrashchennia-5927.html?fbclid=IwAR02qbE2KuAQZ6ICGtevgBFNB8bIr992zbC5v-MsZFptpph59iLKm3ipMw
http://www.psyua.com.ua/
http://psychology-naes-ua.institute/
http://psychology-naes-ua.institute/
http://ipood.com.ua/
https://ivet.edu.ua/
https://prometheus.org.ua/coursescatalog/
https://www.ed-era.com/courses/
https://naurok.com.ua/
https://vseosvita.ua/
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Корисні посилання для організації консультативної, просвітницької, 

профілактичної роботи та самоосвіти:  

На допомогу практичному психологу. Онлайн-діагностика, демо версія, 

безкоштовно 1 місяць) - https://xn----ftbomobdq1b9f.xn--j1amh/#price;м обільний додаток 

– https://я-психолог.укр/apk/i_am_psychology.apk 

Добірка корисних матеріалів про особливості підліткового віку - 

https://conf2020.afew.org.ua/materialy/?fbclid=IwAR2VhPhJMbPXogWeoetuZuGdWWV4Z

Cd9rqEC_9y3228vcDEEoHFH-9i_Bjs 

Профорієнтаційна робота у закладі освіти базується на комплексі заходів, які 

направлені на визначення у підростаючого покоління тих професійно важливих якостей 

(відповідних конкретній професії), які достатні й необхідні для оволодіння 

професійними знаннями, уміннями та навичками, що обумовлюють успішність та 

ефективність у професійній діяльності. Рекомендуємо використовувати у роботі: 

           Онлайн-курс для практичних психологів «З учнями про освіту та 

кар’єру»https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EducationUSA+CO2502+2020/about 

Організація профорієнтаційної діагностики із старшокласниками: «Ким стати? 

Або як вибрати професію вірно» спільно з Комп'ютерною Академією ШАГ. Реєстрація 

та проходження діагностики: profpasport.com, код доступу для старшокласників 

закладів освіти міста Житомира 6453. 

Методичні матеріали щодо профорієнтаційної роботи для працівників 

психологічної служби розміщені за покликанням: https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-

suprovid-ta-sotsialno-pedahohichna-robota/proforiientatsiyna-robota/ 

Офіційний сайт ГО «Ла Страда – Україна» http://www.la-strada.org.ua Офіційна 

сторінка ГО «Ла Страда – Україна» у facebook https://www.facebook.com/lastradaukraine  

Електронний курс від ГО «Ла Страда – Україна» «Вирішую конфлікти та будую 

мир навколо себе». Рекомендовано як учням середніх та старших класів, так і 

педагогічним працівникам. Передбачено отримання сертифіката. Посилання для 

онлайн користування курсом – https://bit.ly/390Sqxf Для офлайн користування без 

мережі Інтернет, вам достатньо один раз знайти доступ до мережі Інтернет, 

завантажити курс за посиланням: https://bit.ly/2Tg7bWt та користуватися курсом через 

флеш або СDносій.  

Офіційний сайт ВБО «Український фонд «Благополуччя дітей» 

https://childfund.org.ua/ Офіційна сторінка ВБО «Українский фонд «Благополуччя дітей» 

у facebook https://www.facebook.com/CWBF.Ukraine/  

Офіційний сайт Національної Психологічної Асоціації (НПА) 

https://npaua.org/novini-ta-statti/  

Офіційна сторінка Національної Психологічної Асоціації (НПА) у facebook 

https://www.facebook.com/npa.org.ukraine/  

Профілактичні програми для фахівців психологічної служби розміщені за 

покликанням: 

https://docs.google.com/document/d/1zi31pjwMLqRSjoXpe5vFCkPdl8Sqsf2JbSYeOITyfgk/

edit 

Ютуб телеканал ПЛЮСПЛЮС Пізнавальні, просвітницькі, розвивальні відео 

для дітей з найменшого віку https://www.youtube.com/user/plusplustv/videos  

У рамках діяльності проектів Ради Європи Стамбульська конвенція: інструмент 

для посилення боротьби з насильством стосовно жінок та домашнім насильством в 

Україні та «Боротьба з насильством щодо дітей в Україні» було створено ряд 

інформаційних матеріалів, які є корисними для розповсюдження серед фахівців, які 

працюють у напрямі запобігання гендерно-зумовленому насильству. 

Дані інформаційні матеріали знаходяться на сайті Ради Європи за посиланнями: 

https://www.coe.int/uk/web/kyiv/the-istanbul-convention-a-tool-to-advance-in-fighting-

violence-against-women-and-domestic-violence-in-ukraine 

https://я-психолог.укр/#price;м
https://я-психолог.укр/apk/i_am_psychology.apk
https://conf2020.afew.org.ua/materialy/?fbclid=IwAR2VhPhJMbPXogWeoetuZuGdWWV4ZCd9rqEC_9y3228vcDEEoHFH-9i_Bjs
https://conf2020.afew.org.ua/materialy/?fbclid=IwAR2VhPhJMbPXogWeoetuZuGdWWV4ZCd9rqEC_9y3228vcDEEoHFH-9i_Bjs
https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EducationUSA+CO2502+2020/about
https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta-sotsialno-pedahohichna-robota/proforiientatsiyna-robota/
https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta-sotsialno-pedahohichna-robota/proforiientatsiyna-robota/
https://www.facebook.com/lastradaukraine
https://www.facebook.com/CWBF.Ukraine/
https://npaua.org/novini-ta-statti/
https://www.facebook.com/npa.org.ukraine/
https://docs.google.com/document/d/1zi31pjwMLqRSjoXpe5vFCkPdl8Sqsf2JbSYeOITyfgk/edit
https://docs.google.com/document/d/1zi31pjwMLqRSjoXpe5vFCkPdl8Sqsf2JbSYeOITyfgk/edit
https://www.youtube.com/user/plusplustv/videos
https://www.coe.int/uk/web/kyiv/the-istanbul-convention-a-tool-to-advance-in-fighting-violence-against-women-and-domestic-violence-in-ukraine
https://www.coe.int/uk/web/kyiv/the-istanbul-convention-a-tool-to-advance-in-fighting-violence-against-women-and-domestic-violence-in-ukraine
https://www.coe.int/uk/web/kyiv/the-istanbul-convention-a-tool-to-advance-in-fighting-violence-against-women-and-domestic-violence-in-ukraine
http://www.coe.int/uk/web/kyiv/combating-violence-against-children-in-ukraine
https://www.coe.int/uk/web/kyiv/the-istanbul-convention-a-tool-to-advance-in-fighting-violence-against-women-and-domestic-violence-in-ukraine
https://www.coe.int/uk/web/kyiv/the-istanbul-convention-a-tool-to-advance-in-fighting-violence-against-women-and-domestic-violence-in-ukraine
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https://www.coe.int/uk/web/kyiv/combating-violence-against-children-in-ukraine 

Одним із важливих напрямів діяльності працівників психологічної служби є 

просвітницька і профілактична робота з подолання злочинності серед неповнолітніх. 

Звертаємо вашу увагу, що на сайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

розміщено «Банк програм для неповнолітніх у конфлікті з законом» за покликанням: 

https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta-sotsialno-pedahohichna-robota/informatsijna-

baza-psyholohiv-ta-sotsialnyh-pedahohi/najkraschi-rozrobky-metodyky-treninhy-zhurnaly/. 

Незважаючи на масштабність і складність проблеми щодо протидії насильства, 

система освіти має великі можливості для профілактики цього негативного явища. Її 

професійний та організаційний ресурс, сфера соціального впливу дозволяють 

здійснювати комплексний і системний вплив на всіх учасників освітнього процесу з 

метою формування моделі поведінки, заснованої на взаємній повазі та недопущенні 

насильства в міжособистісних стосунках, спільній діяльності. Матеріали щодо 

запобігання та протидії насильству для практичного використання фахівцями 

розміщені за покликанням: https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta-sotsialno-

pedahohichna-robota/informatsijna-baza-psyholohiv-ta-sotsialnyh-pedahohi/najkraschi-

rozrobky-metodyky-treninhy-zhurnaly/ 

Корисні посилання фахівцям психологічної служби для для організації 

діагностичної, розвиткової роботи з учасниками освітнього процесу: 

https://www.zoho.com/ Створення онлайн тестів 

https://www.quizalize.com/ Онлайн тести 

https://www.gimkit.com/ Створення тестів 

https://wordwall.net/ru Створення інтерактивних ігор 

https://www.socrative.com/Створення вікторин 

https://udoba.org/ Створення інтерактивних вправ 

https://quizlet.com/ Створення інтерактивних завдань 

https://quizizz.com/ Створення інтерактивних тестів 

http://www.triventy.com/ Створення онлайн тестів 

http://www.umapalata.com/ui_ru/home.asp Створення ігор 

https://classtools.net/ Створення онлайн ігор 

https://etreniki.ru/ Інтерактивний тренажер 

 https://flinga.fi/ Онлайн дошка (мозковий штурм) 

https://whiteboardfox.com/ Віртуальна дошка онлайн 

https://www.jigsawplanet.com/?lang=ru Створення пазлів 

https://pazlodrom.ru/ Пазли –онлайн 

https://www.mentimeter.com/ Онлайн – опитування 

https://kahoot.com/ Онлайн – вікторина 

http://rebus1.com/ua/index.php?item=rebus_generator Генератор  ребусів українською 

мовою 

https://qrcode.tec-it.com/ru, http://qrcoder.ru/, https://www.qr-code.com.ua/  Генератор Qr 

http://zagadki1.ru/ua/Збірка українських загадок 

http://igra1.com/ua/Збірка прислів’я на різні теми 

https://katalog-blogiv.blogspot.com/ Каталог блогів та сайтів педпрацівників , садочків та 

шкіл 

Ми усвідомлюємо, що сьогодні велика кількість дітей та підлітків опинилися 

вдома без нагляду дорослих – батьки продовжують працювати на робочих місцях, у 

зв'язку з відсутністю можливості для віддаленого (дистанційного) виконання посадових 

обов'язків. Через це збільшується вразливість дітей до соціальних ризиків, зокрема у 

мережі Інтернет. Психологічної підтримки також потребують і дорослі (батьки, 

педагогічні працівники). Події, що відбуваються у країні через поширення 

захворювання коронавірусом, можуть спричиняти загострення нестабільного 

емоційного стану або зниження рівня стресостійкості. Дорослий, який відчуває 

невпевненість або знаходиться у стані паніки, не тільки не зможе допомоги, а ще й буде 

https://www.coe.int/uk/web/kyiv/combating-violence-against-children-in-ukraine
https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta-sotsialno-pedahohichna-robota/informatsijna-baza-psyholohiv-ta-sotsialnyh-pedahohi/najkraschi-rozrobky-metodyky-treninhy-zhurnaly/
https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta-sotsialno-pedahohichna-robota/informatsijna-baza-psyholohiv-ta-sotsialnyh-pedahohi/najkraschi-rozrobky-metodyky-treninhy-zhurnaly/
https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta-sotsialno-pedahohichna-robota/informatsijna-baza-psyholohiv-ta-sotsialnyh-pedahohi/najkraschi-rozrobky-metodyky-treninhy-zhurnaly/
https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta-sotsialno-pedahohichna-robota/informatsijna-baza-psyholohiv-ta-sotsialnyh-pedahohi/najkraschi-rozrobky-metodyky-treninhy-zhurnaly/
https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta-sotsialno-pedahohichna-robota/informatsijna-baza-psyholohiv-ta-sotsialnyh-pedahohi/najkraschi-rozrobky-metodyky-treninhy-zhurnaly/
https://www.zoho.com/
https://www.quizalize.com/
https://www.gimkit.com/
https://wordwall.net/ru
https://www.socrative.com/
https://udoba.org/
https://quizlet.com/
https://quizizz.com/
http://www.triventy.com/
http://www.umapalata.com/ui_ru/home.asp
https://classtools.net/
https://etreniki.ru/
https://flinga.fi/
https://whiteboardfox.com/
https://www.jigsawplanet.com/?lang=ru
https://pazlodrom.ru/
https://www.mentimeter.com/
https://kahoot.com/
http://rebus1.com/ua/index.php?item=rebus_generator
https://qrcode.tec-it.com/ru
http://qrcoder.ru/
https://www.qr-code.com.ua/
http://zagadki1.ru/ua/
http://igra1.com/ua/
https://katalog-blogiv.blogspot.com/
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«токсичним» для дитини, поширюючи «вірус» емоційної нестабільності та вражаючи 

імунітет на рівні психіки. Саме тому працівникам психологічної служби у роботі із 

учасниками освітнього процесу, в період карантину необхідно акцентувати увагу на 

питаннях: 

 - зниження рівня тривоги, страхів, паніки; 

 - підвищення рівня стресостійкості та розвитку навичок емоційної 

саморегуляції; 

 - запобігання соціальним ризиками серед дітей та підлітків, які перебувають 

вдома без нагляду дорослих.  

Враховуючи підвищений попит на послуги фахівців психологічної служби 

закладів освіти з означених вище питань, окремо хочемо наголосити на необхідності 

приділення уваги збереженню власного фізичного та психічного здоров’я. Організація 

роботи фахівців психологічної служби в дистанційному форматі характеризується 

збільшенням рівня потреби у використанні та вільному володінні онлайн ресурсами, 

проведенням великої кількості часу за комп’ютером, в режимі телефонного 

спілкування, іншими організаційними ризиками, спричиненими невизначеністю 

термінів карантину, зовнішніми та особистісними факторами, зокрема, ризиком 

ретравматизації у процесі надання консультативної підтримки, що може викликати у 

фахівців підвищений рівень тривожності, надмірну втомлюваність, емоційну 

виснаженість. А ефективність та своєчасність надання фахової допомоги учасникам 

освітнього процесу напряму залежить від стану професійного здоров’я працівника 

психологічної служби. Тому, дотримання правила «власна безпека – перш за все» є 

важливою умовою попередження та профілактики професійного вигорання фахівців.  

Яких організаційних умов необхідно дотримуватися фахівцю в період карантину 

та суворої самоізоляції, щоб попередити власне професійне, зокрема, емоційне 

вигорання?  

Ефективно розподіліть робочий час та навантаження. Щоб працювати без 

виснаження та зберігати свою життєву ефективність, доцільно використовувати 

правило «8 годин»: 8 годин – час для роботи (з урахуванням гнучкого формату), 8 

годин – час для відпочинку та особистих справ, 8 годин – для сну.  

Обов’язково дотримуйтеся режиму харчування, відпочинку і сну. Пам’ятайте, 

що в процесі робочого часу у вас зберігається час на обідню перерву.  

Також, враховуючи посилений режим роботи з онлайн ресурсами, кожні 2 

години важливо робити 10-15-ти хвилинну перерву для відпочинку й переключення, а 

також запобігання втоми чи захворювання очей.  

Для ефективного розподілу навантаження протягом дня важливо проаналізувати 

та визначити індивідуальні періоди підвищеної активності особистості. У кожної 

людини є свої цикли, періоди, протягом яких її сили, енергія та здатність 

зосереджуватися на виконуваній роботі циклічно змінюються. По можливості 

застосовуйте методи командної роботи. Наприклад, залучайте адміністраторів сайтів 

закладів/установ освіти, класних керівників до розповсюдження створених вами 

інформаційних матеріалів на онлайн ресурсах/у онлайн спільнотах учасників 

освітнього процесу. Також, у разі наявних можливостей, ви можете домовлятися між 

собою (практичний психолог та соціальний педагог) про спільне проведення 

відеозаходів або проведення онлайн-опитування із загальних питань. 

 Критично оцінюйте свій професійний, емоційний і фізичний стан та своєчасно 

звертайтеся за потрібною фаховою допомогою. Критичне ставлення до стану свого 

здоров’я є важливою умовою запобігання як професійного, зокрема, емоційного 

вигорання, так і ускладнення фізичного стану. При перших тривожних симптомах, що 

можуть свідчити про соматичні захворювання, зверніться на консультацію, для початку 

у телефонному режимі до сімейного лікаря й суворо дотримуйтеся його рекомендацій.  

Створюйте умови для формування та відновлення особистісного ресурсу. 

Пам’ятайте, що питання збагачення особистісного і професійного ресурсу є важливим 
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не тільки в період відпусток або у вихідні дні, а кожного дня. Включіть у режим дня ті 

види життєдіяльності, які дарують вам відчуття комфорту, задоволення, спокою, 

радості, а також підвищують рівень вашої безпеки, життєвої енергії та активності. 

Дотримуйтесь правил психологічної безпеки в процесі професійної діяльності. 

Важливо пам’ятати, що іноді майже немає можливості вплинути на зовнішні обставини 

та умови, які сприяють стресу й спричиняють/можуть спричинити вигорання. 

Позитивного ефекту можна досягати, якщо усвідомлювати та коригувати власні 

індивідуально-психологічні особливості, які можуть впливати на рівень вашої 

стресостійкості, розвивати необхідні якості та вміння, а також дотримуватися правил 

психологічної безпеки з метою формування особистісного ресурсу протистояння 

синдрому вигорання. Дбайте про себе, щоб мати змогу піклуватися про інших!  

 

 

Методичні рекомендації 

щодо організації роботи асистентів учителів закладів 

загальної середньої освіти з інклюзивним  навчанням 

на період карантину  

 
        Інклюзивне навчання є способом організації освітнього процесу для осіб з 

особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої освіти, яке 

організовується за інституційною формою здобуття освіти та передбачає включення 

дитини з особливими освітніми потребами до освітнього процесу спільно з іншими 

учнями класу. 

Робота педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти з 

інклюзивним навчанням у період карантину передбачає: 

 участь у роботі команди психолого-педагогічного супроводу дитини з 

особливими освітніми потребами (далі – Команди): 

 проведення позачергового засідання учасників команди супроводу (у режимі 

онлайн-конференція); 

 обговорення рівня сформованості компетенцій добувача освіти відповідно до 

індивідуальної програми розвитку та поставлених цілей; 

 узгодження плану дій щодо подальшої реалізації індивідуальної освітньої 

траєкторії та цілей роботи (за потреби – їх корегування) відповідно до функцій 

учасників Команди; 

 формування механізму надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми 

потребами в умовах карантину (відповідно до технологічних можливостей 

закладу освіти, педагогів та сімей, в яких виховуються діти з особливими 

освітніми потребами); 

 обговорення форм та ймовірних способів перевірки і контролю набутих 

компетенцій у дітей з особливими освітніми потребами; 

 проведення індивідуальної просвітницької роботи серед батьків (осіб, що їх 

заміняють) і залучення їх як ключових партнерів у реалізації індивідуальної 

програми розвитку дітей з особливим освітніми потребами в умовах карантину. 

Командна взаємодія педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти 

з інклюзивним та інтегрованим навчанням на рівні класу, групи (співпраця педагогів з 

асистентом вчителя): 

 адаптація та/чи модифікація навчальних планів; 

 розробка завдань по предметах як для опанування нових компетенцій, так і для 

вдосконалення вже набутих; 

 підготовка дидактичних матеріалів (друкованих бланків, наочності, адаптація 

матеріалів підручника тощо), індивідуальних завдань; 
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 розробка методичних рекомендацій, пам’яток для батьків дітей з особливим 

освітніми потребами; 

 моніторинг успішності досягнення поставлених цілей і завдань; 

 упорядкування учнівських портфоліо (асистент учителя). 

Організація взаємодії з батьками (онлайн чи телефонічне консультування, 

використання можливостей месенджерів, соціальних мереж, наприклад, створення 

груп у соцмережах, Viber тощо) щодо дистанційного навчання. 

 

Самоосвітня діяльність: 

 опрацювання фахової та методичної літератури; 

 підвищення фахового рівня та професійної майстерності шляхом перегляду 

вебінарів щодо роботи з дітьми з особливими освітніми потребами; опанування 

дистанційних курсів на освітніх платформах Prometheus, EdEra; 

 опанування необхідними знаннями для організації дистанційного навчання. 

Наприклад, пройти «Оглядовий освітній серіал «Карантин: онлайн-сервіси для 

вчителів» https://osvita.diia.gov.ua/courses/online-services-for-teachers. 

В умовах використання технологій дистанційного навчання, відповідно до листа 

Міністерства освіти  і науки України від 30.08.2020р №1/9-495 «Щодо організації 

навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти 

у 2020/2021 навчальному році», асистент вчителя:  

• організовує спільно з учителем/ями освітній процес з використанням технологій 

дистанційного навчання;  

• забезпечує комунікацію закладу освіти та батьків (інших законних 

представників дитини) з метою організації навчання учнів з особливими освітніми 

потребами;  

• координує підготовку до впровадження технологій дистанційного навчання з 

батьками (іншими законними представниками) дитини, у тому числі завчасно 

попереджає про зміни розкладу, необхідні навчально-дидактичні матеріали тощо;  

• здійснює підготовку матеріалів до впровадження технологій дистанційного 

навчання для учнів з особливими освітніми потребами, у тому числі консультує батьків 

щодо їх використання;  

• асистує вчителю під час проведення дистанційних занять, до прикладу: 

допомагає вчителю під час поділу учнів на пари і групи в ZOOM-конференціях, може 

приєднуватись до будь-якої групи в будь-який момент, допомагати та виправляти 

помилки, слідкувати за підняттям рук учнів;  

• надає учню та його батькам (іншим законним представникам) рекомендації 

щодо дотримання норм при користуванні комп’ютерною технікою.  

На період обмеження освітнього процесу доцільно запровадити  онлайн - 

консультування учнів та/чи їх батьків й елементи дистанційного навчання відповідно 

до розкладу занять. 

        Асистент учителя перебуває в партнерстві з усіма педагогічними працівниками, 

забезпечує єдність вимог до виконання освітньої програми та забезпечення реалізації 

індивідуальної програми розвитку учня з особливими освітніми потребами. Його 

робота може будуватися на принципі Co-teaching («Спільне викладання»), при якому 

формується розподіл обов'язків між педагогами, що працюють у класі, зі спільним 

плануванням та організацією роботи, яка не виключає з процесу ні вчителя, ні 

асистента вчителя, надаючи можливість використовувати сильні сторони один одного. 

У випадку роботи в класі вчителя та асистента вчителя Co-teaching будується за 

моделлю «один вчитель, одна підтримка» (One Teach, One Support), де один педагог 

здійснює навчання, а інший надає підтримку в освітньому процесі учням, що її 

потребують. Необхідно акцентувати увагу на тому, що асистент вчителя не веде 

самостійно урок, не дає самостійно завдань під час уроку чи домашніх завдань, не 

здійснює оцінювання учнів, не звільняє учнів від уроків, у тому числі не складає 

https://osvita.diia.gov.ua/courses/online-services-for-teachers
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розклад відвідування уроків учнем з особливими освітніми потребами, не обирає 

самостійно навчальний матеріал та методики викладання без узгодження з вчителями, 

які працюють у цьому класі. 

Звертаємо  увагу на те, що відповідно до листа Міністерства освіти  і науки 

України від 30.08.2020р №1/9-495 «Щодо організації навчання осіб з особливими 

освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному 

році», надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з 

особливими освітніми потребами може здійснюватися шляхом використання 

дистанційних технологій. Поряд з цим, під час проведення таких занять слід 

враховувати індивідуальні потреби та потенційні можливості дитини з особливими 

освітніми потребами. Проведення таких занять здійснюється за погодженням з одним із 

батьків згідно з індивідуальною програмою розвитку з урахуванням індивідуальних  

потреб і можливостей дитини з особливими освітніми потребами та за наказом 

керівника закладу. Графік проведення корекційно-розвиткових занять із використанням 

технологій дистанційного навчання затверджується керівником закладу освіти. 

Основною метою таких занять є збереження досягнутих раніше результатів корекційно-

розвиткової роботи, тому доречно розробити завдання на підтримання, збереження, 

закріплення набутих умінь, навичок та завдання розвиваючого характеру, а також 

надати рекомендації батькам, щодо підтримки дитини та надання допомоги у виконанні 

цих завдань. Оплата за проведені дистанційно на умовах цивільно-правових договорів 

корекційно-розвиткові заняття здійснюється у разі наявності підписаного акту 

виконаних робіт. Факт надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових 

послуг шляхом використання дистанційних технологій в умовах карантину можуть 

підтвердити батьки дитини з особливими освітніми потребами. Дистанційне 

навчання розглядають як форму навчання із використанням комп’ютерних і 

телекомунiкацiйних технологій, які забезпечують інтерактивну взаємодію вчителів та 

учнів на різних етапах навчання, а також самостійну роботу з матеріалами 

інформаційної мережі. 

Коротка характеристика онлайн платформ для організації освітнього процесу в 

умовах дистанційного навчання: 

Google Classroom - це безкоштовний сервіс для закладів освіти і користувачів з 

особистими обліковими записами Google. Переваги Google Класу: 

 Легке налаштування: можна додавати учнів до курсу самостійно або надсилати їм 

код для приєднання. Створення курсу займає всього кілька хвилин. 

 Економія часу, адже створювати, перевіряти й оцінювати завдання в електронній 

формі швидше та зручніше, ніж на папері. 

 Зручна організація. Завдання доступні учням у відповідному розділі, а матеріали 

курсу (документи, фото, відео) автоматично додаються в папки на Google Диску. 

 Швидка комунікація. Вчителі можуть робити оголошення й миттєво створювати 

обговорення, а учні – ділитися один з одним ресурсами та відповідати на 

запитання в стрічці курсу. 

 Доступність і безпека. Клас не містить реклами, не використовує вміст і дані 

учнів для рекламних цілей та надається безкоштовно. 

Google Форми — онлайн-сервіс для створення  форм звортного зв’язку, онлайн-

тестувань та опитувань. Кожна форма в Google Формах – це окрема веб-сторінка, на 

якій  розміщуються анкета чи питання. Все, що потрібно для роботи з  формами, — це 

мати акаунт в Google. 

    Kahoot – платформа для створення вікторин, тестів, дидактичних ігор. 

     Сервіс може бути використано для перевірки знань учнів: 

 учні можуть виконувати завдання на будь-якому пристрої,  що має доступ до 

Інтернету – смартфон, планшет; 

 у завдання можна вставити світлини, відеофрагменти; 
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 учитель може поставити бали за правильність та швидкість виконання; 

 зареєструватися на сайті можна через GOOGLE  або Microsoft  профіль, не 

потрібно створювати навіть логіни чи паролі; 

 можна дублювати чи редагувати тести, що значно економить час. 

                                          

СlassDojo https://teach.classdojo.com/#/login?redirect=%2Flaunchpad  - це простий 

інструмент для оцінки роботи класу в режимі реального часу.  

          Ідея сервісу полягає в тому, щоб допомогти учителям швидко і просто оцінити 

класну та домашню роботу учнів, рівень їх дисципліновасті. 

        В ClassDojo можна зареєструватися в якості учителя (який і  буде створювати 

бейджі, ставити цілі, збирати статистику і робити  групові розсилки); в якості 

учня/учениці (якому надсилається персональний код для доступу до свого профілю); і в 

якості батьків (які мають доступ до профілю своєї дитини). 

          LearningApps.org https://learningapps.org/   є сервісом для підтримки процесів 

навчання та викладання за допомогою невеликих інтерактивних модулів. Ці модулі 

можуть використовуватись безпосередньо як навчальні ресурси або для самостійної 

роботи. Метою роботи є створити загальнодоступну бібліотеку незалежних блоків, 

придатних для повторного використання та змін. Блоки (вони називаються Вправами) 

не включені в жодні конкретні сценарії чи програми, тому вони не розглядаються як 

цілісні уроки чи завдання, натомість їх можна використати у будь-якому доречному 

методичному сценарії. 

Цікаві сайти для розвитку дітей 

http://abetka.ukrlife.org –  дитяча сторінка для маленьких українців: абетки, казки, 

усмішки, приказки, скоромовки, загадки, лічилки.  

http://kazkar.at.ua –  дитячий сайт: читання слухання улюблених казок. http://kazkar.info/ 

Цікава наука на каналі YouTube 
https://www.youtube.com/channel/UCMIVE71tHEUDkuw8tPxtzSQ 

  Команда Асоціації ―Сhild.ua‖ розробили посібник  «Перші 100 днів для батьків, 

діти яких отримали діагноз аутизм‖», який можна переглянути за посиланням:  

https://autism.ua/images/pdf/100-days.pdf 

Перелік корекційно-розвиткових програм, типових освітніх програм, 

методичних рекомендацій, навчально-методичних посібників для роботи з дітьми з 

особливими освітніми потребами розміщений за покликанням: 

https://imzo.gov.ua/osvita/zagalno-serednya-osvita/korektsiyni-programi/ 

Корисну інформацію стосовно роботи з дітьми з особливими освітніми 

потребами можна знайти на сайті Інституту спеціальної педагогіки і психології імені 

Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України за покликанням: 

http://ispukr.org.ua/ 

Для організації змістовного дозвілля під час карантину можна рекомендувати 

батькам дітей з особливими освітніми потребами:  

1.Читання цікавих книжок та журналів. 

Чарівна скарбничка казок: http://skarbnu4ka.com/ 

Казки, легенди та байки, легенди для дітей українською мовою. 

2. Журнал для дітей віком від  4 до 14 років, їхніх батьків і педагогів: 

https://jmil.com.ua/2020-1 

          3. Огляд дитячої літератури на каналі YouTube 

Відеоблог Всі Книги: https://www.youtube.com/watch?v=mdH7KbUgj5o 

          4. Цікаві сайти для розвитку дітей: 

http://abetka.ukrlife.org –  дитяча сторінка для маленьких українців: абетки, казки, 

усмішки, приказки, скоромовки, загадки, лічилки.  

http://kazkar.at.ua –  дитячий сайт: читання слухання улюблених казок.  

http://www.soroka-vorona.info – сайт для дітей та батьків:   для виховання та розвитку 

https://teach.classdojo.com/#/login?redirect=%2Flaunchpad
https://learningapps.org/
http://abetka.ukrlife.org/
http://kazkar.at.ua/
http://kazkar.info/
https://www.youtube.com/channel/UCMIVE71tHEUDkuw8tPxtzSQ
https://autism.ua/images/pdf/100-days.pdf
https://imzo.gov.ua/osvita/zagalno-serednya-osvita/korektsiyni-programi/
http://ispukr.org.ua/
http://skarbnu4ka.com/
http://skarbnu4ka.com/
https://jmil.com.ua/2020-1
https://www.youtube.com/watch?v=mdH7KbUgj5o
http://abetka.ukrlife.org/
http://kazkar.at.ua/
http://www.soroka-vorona.info/
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дітей. 

http://gra-sonyashnyk.com.ua/lastteacher/ 

           5. Створення  власного лепбука, книги 

https://uk.etcetera.media/lepbuk-yak-zrobiti-svoyimi-rukami-i-de-skachati-shabloni.html 
                                                                                      

                                                                            
ПРИНЦИПИ ТА ІНСТРУМЕНТИ 

ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ БІБЛІОТЕК ЗЗСО ВІДПОВІДНО 

НОВИХ ВИКЛИКІВ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ 

 

 «... Якщо кожна книга - маленький вогник в цій темряві ..., тоді кожна бібліотека - це 

величезне, вічно палаюче вогнище, навколо якого кожен день і кожну ніч стоять і 

зігріваються десятки тисяч людей ...»  

Стівен Кінг 

Бібліотеки покликані об'єднувати людей. І щоб не втратити довіру наших 

користувачів в умовах поточної пандемії COVID-19, потрібно зробити максимум 

можливого для належної організації роботи бібліотек закладів освіти. Абсолютно 

очевидно, що шкільні бібліотеки мають залишатися безпечним місцем і для учнів, і для 

бібліотекарів, і для вчителів, для всього шкільного колективу, і для матеріальних 

цінностей, що зберігає бібліотека. Оскільки книгозбірні є одним із векторів 

розповсюдження захворювання, вони мають залишатися закритими, поки не буде 

усунений ризик зараження. 

Уважне вивчення ресурсів Української бібліотечної асоціації, Міжнародної 

федерації бібліотечних асоціацій і установ, публікацій журналу Американської 

бібліотечної асоціації American Libraries Magazine, Німецької бібліотечної асоціації, 

досвіду польських колег, інших інтернет-видань уможливлює інформаційну підтримку 

бібліотекарів закладів освіти з актуальної теми та створення для них рекомендацій для 

організації безпечної роботи в умовах пандемії коронавірусної інфекції. 

Ситуація дійсно безпрецедентна. COVID-19 змінив наш спосіб життя, наш спосіб 

виконання роботи. Але фізичне закриття дверей бібліотек дає змогу відкрити цифрові 

двері. Наведемо приклади діяльності шкільних бібліотекарів США. Робі Барбер із 

середньої школи Такер (штат Джорджія) підтримує вчителів і консультує учнів через 

електронну пошту та текстові смс-повідомленнями, адже вони вчаться працювати 

віддалено. Вона також створила Google Classroom, щоб учителі могли бачити, як 

інтерфейс виглядає з точки зору учня. Багато шкільних бібліотекарів зосередились на 

навчанні старших учнів інформаційної та медіаграмотності. Для багатьох бібліотекарів 

не в новину брати на себе задачі, котрі виходять за межі їх традиційних посадових 

інструкцій. Бібліотекар школи міста Фрамінгем (штат Массачусетс) відверто зазначив, 

що всі працівники у різний спосіб служать школі у такий скрутний час, телефонують 

літнім людям, у тому числі літнім педагогам, консультують їх, морально підтримують. 

Бібліотекарка школи округа Гернсі (штат Огайо) розміщує списки літніх читань і цікаві 

експериментальні домашні завдання у соцмережі Facebook. Читачі, які не маєть 

доступу до інтернету або він нестабільний (гористий округ Аппалачі), можуть 

телефонувати бібліотекарю, котрий створює для них плани читань, рекомендує книги 

та інші ресурси. І більшість бібліотекарів передбачають поетапне відкриття фізичних 

просторів книгозбірень і з часом поступове розширення дистанційних послуг, 

планують додаткове придбання ноутбуків і рідерів для індивідуальної роботи в 

бібліотеці. 

Світові постачальники цифрового контенту наразі послабили, а іноді тимчасово 

прибрали обмеження на свої матеріали на час карантину. Бібліотечні сайти заохочують 

http://gra-sonyashnyk.com.ua/lastteacher/
https://uk.etcetera.media/lepbuk-yak-zrobiti-svoyimi-rukami-i-de-skachati-shabloni.html
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користувачів використовувати доступні ресурси в інтернеті, публікують вебліографічні 

списки з переліком назв і посилань. Музеї, архіви, театри, галереї, провідні бібліотеки 

світу, наукові бази даних дають безоплатний доступ до своїх колекцій.  

Щодо фізичного відкриття бібліотек після закінчення карантину, найважливіше 

– організувати роботу так, щоб усунути ризики зараження. 

У новому практичному посібнику ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 

«Сучасна шкільна бібліотека: організація роботи» серії «На допомогу професійній 

самоосвіті працівників освітянських бібліотек» зазначено, що всі заходи зі збереження 

фонду, що проводить бібліотека, спрямовані на те, щоб її фонд повноцінно 

використовувався читачами. За зберігання книжкових фондів шкільної бібліотеки 

відповідають директор школи, завідувач бібліотеки, бібліотечні працівники, що мають 

доступ до документів, а також користувачі. 

Технічний прогрес приніс нові засоби комунікації, тобто засоби спілкування. На 

початку ХХІ століття книга і комп’ютер є найавторитетнішими джерелами інформації. 

Бібліотека стає складовою сучасних інформаційних систем. "Якщо стара бібліотека 

була джерелом, до якого йшли всі, хто бажав знань, то новітня - це водопровід, який 

розносить життєдайну вологу по будинках" (Мельвіль Дьюі). Тому сучасну бібліотеку 

почали називати: "віртуальна бібліотека‖, "інформотека‖, "медіатека", замість слова 

"читач‖ з’явився термін "користувач" бібліотеки. 

Сучасна шкільна бібліотека  має стати   інформаційним, автоматизованим центром, 

який обслуговує потреби користувачів у локальному і віддаленому режимі з 

використанням нових інформаційних технологій. 

Завдання шкільної  бібліотеки (медіатеки) – надати фізичний простір і створити 

середовище для задоволення інформаційних потреб користувачів, в тому числі і 

дистанційно. 

У 36 закладах загальної середньої освіти   міста функціонує  32 шкільні 

бібліотеки:  ( З НИХ 8 МЕДІАТЕК  у ЗЗСО №3,5,6, 7,10,23,28,КОЛЕГІУМ) 

Бібліотечні працівники ЗЗСО міста: 

 формують, зберігають та надають у користування універсальний або галузевий 

за змістом бібліотечний фонд (інформаційний ресурс); 

 здійснюють інформаційне та бібліотечно-бібліографічне обслуговування, яке 

спрямоване на задоволення інформаційних потреб педагогічного та учнівського 

колективу; 

 сприяють вихованню морально досконалої і високоосвіченої особистості, 

відкритої до інтелектуального і творчого розвитку; 

 створюють умови для промоції читання; 

 сприяють формуванню інформаційної культури та медіаграмотності; 

 проводять просвітницьку діяльність щодо вивчення та збереження культурної 

спадщини регіону, країни. 

Для ефективності організації  дистанційної роботи шкільних бібліотек міста  

під час карантину пропонуємо: 

- проаналізувати діяльність та продумати стратегію бібліотеки закладу  

освіти, враховуючи виклики сьогодення ( забезпечення комп’ютерною технікою, 

Інтернет та інше); 

- налагодити постійний зв'язок з користувачами через електронну пошту, 

сайти, блоги, сторінки в соціальних мережах, чат-боти, телефон тощо; 

- популяризувати ресурси, що можуть стати у нагоді в освітньому процесі, 

який зараз в школах відбувається дистанційно та представляти нові  

інформаційні продукти і сервіси бібліотеки; 
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- активніше використовувати сайти, блоги, сторінки в соцмережах  

бібліотек закладів загальної середньої освіти та публічних бібліотек міста (області), 

що працюють з дітьми та онлайн-сервіси в мережі Інтернет. 

Створити на сайті закладу  сторінку   "Дистанційні послуги бібліотеки"   з 

наступним змістом: 

- Запитай бібліотекаря. 

- Видача документів. 

- Повернення видань. 

- Доступ до інформаційних ресурсів. 

- Інформування користувачів. 

- Складання списків літератури за запитами.  

- Організація онлайн-заходів. 

- Інше.  

Використовувати у практичні діяльності основні види бібліотечних дистанційних 

послуг: 

Загальні:  

- структура бібліотечного сайту; 

- розклад роботи бібліотеки; 

- загальні відомості  (паспортні дані бібліотеки); 

- контактна інформація тощо. 

- електронний каталог нових надходжень (оперативне оновлення); 

- тематичні списки літератури та повнотекстові документи (формування та 

постійне оновлення бази даних); 

- книжкові, мистецьки виставки; 

- масові заходи; 

- систематизований перелік;  

- веб-посилання  з анотаціями тощо. 

Інтерактивні дистанційні послуги: 

- забезпечення користувачів літературою через Інтернет; 

- надання довідкової інформації (електронні посилання тощо) в дистанційному 

режимі; 

- інформування користувачів про нові надходження документів засобами 

електронної пошти (за допомогою facebook); 

- довідкова інформація на разовий запит користувача («віртуальна довідка», 

«електронна довідка», «бібліографічна довідка», «онлайн довідка»). 

Організовувати віртуальні книжкові виставки (перегляди літератури, створювати 

цікаві медіапродукти: буктрейлери, тізери, відеопрезентації книг та періодичних 

видань, аудіочитання тощо). Саме в умовах карантинних обмежень та дистанційної 

роботи віртуальні бібліотечні виставки  є ефективним інструментом не тільки для 

надання доступу  до інформаційних ресурсів різної тематики, а й ефективним засобом 

інформування користувачів про нові надходження.  При створенні віртуальних  

виставок радимо використовувати різні інструменти, нові безкоштовні інтернет – 

сервіси. Адже саме багатоманітність  в організації віртуальних виставок  сприяє 

розвитку творчості, збагаченню досвіду бібліотечних працівників і визначає такі 

притаманні їй ( виставці) риси, як-от: актуальність, динамізм, оперативність.   

Радимо використовувати  гугл – презентації, PowerPoint, сервіси  « Carna»,  «Crello»,  

«ThingLink». 

Проводити онлайн – вікторини та ігри. Адже упродовж останніх кількох років 

стрімкого розвитку набула технологія гейміфікації та  ігрофікації. Елементи цих 

https://www.library.kpi.ua/about-library/remote-services/
https://www.library.kpi.ua/about-library/remote-services/#ask_the_librarian
https://www.library.kpi.ua/about-library/remote-services/#issuance_of_documents
https://www.library.kpi.ua/about-library/remote-services/#return%20of%20publications
https://www.library.kpi.ua/about-library/remote-services/#access_to_information_resources
https://www.library.kpi.ua/about-library/remote-services/#organization_of_online_events
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технологій активно використовуються  в різних формах бібліотечної роботи. Карантин 

та  режим дистанційної роботи  перенесли всі ці активності в електронний формат 

звичний ля дітей та молоді. Радимо застосовувати тематичні вебвікторини, інтерактивні 

ігри та кросворди  - розробляти за допомогою онлайн - сервісу  «LEARNINGAPPS» . 

Він дає можливість  зробити інтерактивні заходи  більш цікавими, якісними, 

доступними. І пройти їх можна  на сторінці бібліотеки у фейсбуку  за певним 

покликання. 

Для користувачів, які бажають перевірити,  чи добре вони знайомі з життям і 

творчістю письменників та поетів Житомирщини  радимо організувати онлайн – 

перегони за допомогою сервісу «LEARNINGAPPS». 

Безкоштовний онлайн - сервіс «Kahoot» дає можливість створити тести, опитування, 

вікторини. Учасники відповідають зі своїх смартфонів/планшетів, підключених до 

інтернету. 

Доречним буде запропонувати користувачам  відеокруїзи, віртуальні мандрівки, 

онлайн-екскурсії. 

Технології ігрофікації ефективно сприяють набуттю нових знань, компенсують 

перевантаження інформацією  шляхом емоційного  та психологічного відпочинку. 

Застосування їх у бібліотечній діяльності сприяє розвитку цілеспрямованості, 

інтелектуальної активності, комунікації  та командної взаємодії навіть в онлайн-

форматі. 

З метою реклами бібліографічних видань рекомендуємо використовувати серсіс  

«Padlet». 

Загальні рекомендації:  

• Скласти «Індивідуальний план роботи шкільного бібліотекаря під час карантину» (або 

«План дистанційної роботи шкільної бібліотеки в  умовах карантину»). Погодити його 

з керівником закладу освіти.  

• Обрати (створити) інтернет-ресурс для спілкування із читачами дистанційно. 

Погодити його з керівником закладу освіти. Таким ресурсом може бути сайт школи, 

сторінка бібліотеки на сайті школи, блог бібліотекаря, сторінка на Facebook, інших 

соціальних мереж; сервіси Zoom (для колективного спілкування з колегами, обміну 

досвідом, відеозв’язку), Skype (для спілкування з читачами) тощо. 

 • Розмістити інформацію про контакти з  бібліотекарями, дистанційну діяльність 

бібліотеки на сайті ЗЗСО, власних бібліотечних сторінках соціальних мереж. 

Розмістити на визначеному інтернет-ресурсі посилання на:  

-  онлайн-бібліотеки України та світу; 

- електронну бібліотеку Національної бібліотеки України для дітей;  

-  літературу, необхідну читачам, розміщену на онлайн-ресурсах інших бібліотек;  

- електронні версії підручників;  

-  власноруч створені електронні каталоги, картотеки бібліотечного фонду ЗЗСО;  

-  віртуальні тематичні виставки, презентації: до видатних дат; про книги-

ювіляри, популярні книги; про літературних героїв; про топ-бібліотеки України 

та світу; про екологію, здоровий спосіб життя, профілактику інфекційних 

захворювань;  

-  віртуальні екскурсії, подорожі: літературними музеями; батьківщиною 

літературних героїв, книжок, їхніх авторів; 

-  онлайн-матеріали з розвитку інтересу до читання;  

- буктрейлери для популяризації книг.  
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Бібліотекар може використовувати для розміщення як власно створені матеріали, 

так і вже наявні в інтернет, з дотриманням усіх авторських прав. 

• Продовжити працювати (віддалено) з бібліотечним фондом: 

- готувати акти на списання морально застарілої та фізично зношеної літератури;  

- заповнювати в  електронному вигляді форму «Забезпеченість підручниками 

учнів закладу освіти», готуючись до інвентаризації фонду підручників;  

- продовжувати ведення (створити) в електронному вигляді довідково-пошуковий 

апарат бібліотечного фонду ЗЗСО: каталоги (абетковий, систематичний), 

картотеки (систематичні, тематичні), бази даних користувачів; 

-  координувати питання конкурсного відбору нових підручників вчителями, 

здійснювати їх замовлення з використанням ДІСО (за планами МОНУ).  

• Збагачувати власний фаховий досвід шляхом самоосвіти за допомогою онлайн 

матеріалів та ресурсів. 

Методичні рекомендації щодо правил користування  
1. Перебувати у бібліотеці бібліотекарям та користувачам обов’язково в масках 

і рукавичках.  

2. Організувати відвідування користувачами бібліотеки за попереднім записом або 

відповідним графіком. 

 3. Розмістити інформацію про контакти з бібліотекою, режим її роботи, графіки 

відвідування, дистанційну діяльність бібліотеки на сайті ЗЗСО, власних бібліотечних 

сторінках соціальних мереж. 4. Не допускати скупчення людей у приміщенні 

бібліотеки; одночасну кількість відвідувачів визначати із розрахунку 1 людина на 10 

квадратних метрів.  

5. Зберігати безпечну відстань між людьми (від 1,5 до 2 метрів). 

 6. Встановити (за можливості) захисний бар’єр між бібліотекарем та користувачем 

(наприклад, з оргскла на бібліотечній кафедрі видачі).  

7. Дезинфікувати щоразу після прийняття книг від користувача поверхню меблів, на 

якій вони лежали, препаратами, що містять спирт у мінімальній концентрації 60 .  

8. Відкласти на карантин терміном від 5 до 14 днів у ящик, коробку, на окремі полиці, 

в інше приміщення прийняті книги з позначенням дати їх повернення. Не обробляти 

повернені до бібліотеки книги дезінфікуючими засобами на основі миючих речовин та 

спирту.  

9. Не надавати можливості своїм користувачам працювати в читальних залах, 

обмежити вільний доступ до фондів книг, журналів, карткових каталогів та інших 

приміщень бібліотеки. Рекомендувати та заохочувати користувачів використовувати 

доступні ресурси в інтернеті.  

10. Дезінфікувати руки після кожного контакту з  книжками. Частіше мити руки 

з милом не менше 30 секунд.  

11. Провітрювати приміщення бібліотеки якомога частіше. У разі відсутності такої 

можливості, тримати двері до бібліотеки відчиненими.  

12. Дезинфікувати ящики для повернення книг (бібліобокси), дверні ручки, клавіатури, 

телефони, вимикачі світла та інші поверхні або предмети обладнання, які часто 
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використовуються. Проводити вологі прибирання бібліотеки, відповідно до графіка, 

встановленого в ЗЗСО.  

13. Розмістити інструкції з  гігієни, дезінфекції рук, способів надягати та знімати 

захисні маски, а також визначені вище правила користування бібліотекою на видному 

для користувачів місці. 

З досвіду організації дистанційної роботи бібліотек закладів загальної 

середньої освіти м. Житомира 

 Бібліотека — обов’язковий структурний підрозділ закладу загальної середньої 

освіти. Головною метою її діяльності є  інформаційне забезпечення освітнього процесу 

та сприяння формуванню ключових компетентностей особистості. Непередбаченість 

у вигляді епідемії коронавірусу, закриття шкіл на карантин поставило перед шкільними 

бібліотеками завдання організації дистанційної діяльності. Остання, у свою чергу, 

актуалізувала виконання бібліотекою таких завдань, як віртуальне, онлайн-формування 

бібліотечно-інформаційних ресурсів, забезпечення вільного доступу до них, 

впровадження нових бібліотечних послуг на основі інформаційно-комунікаційних 

технологій; сприяння формуванню інформаційної культури, навчання 

медіаграмотності, організація змістовного дозвілля учасників освітнього процесу.  

Науково-методичний центр швидко та оперативно зреагував на вимоги часу. 

У перші дні карантину методистом з бібліотечних фондів були розроблені базові 

методичні рекомендації шкільним бібліотечним фахівцям та поради нашим читачам, а 

бібліотекарі отримали інформацію про це через Viber-спільноту. Розуміння того, що 

карантин надовго, може оголошуватися повторно, змусило продовжити працювати над 

питаннями методичної підтримки дистанційної діяльності бібліотеки. У результаті 

напрацювань з’явилися «Методичні рекомендації щодо алгоритму дії бібліотекаря 

ЗЗСО в умовах карантину та дистанційної роботи бібліотеки». Підготовленими 

матеріалами бібліотекарі ділилися через сторінки соціальних мереж, сайтів закладів 

освіти, бібліотечні блоги, Viber-спільноту, електронні скриньки. Під час карантину 

методист з бібліотечних фондів намагалася постійно тримати особистий зв’язок 

з кожним бібліотекарем з метою надання підтримки та індивідуального 

консультування. З використанням різних платформ та сервісів було проведено онлайн-

наради з питань конкурсного відбору та замовлення підручників, їх повернення до 

бібліотеки в умовах карантину, інвентаризації бібліотечного фонду.Загалом, 

дистанційна робота бібліотеки була спрямована на популяризацію книги та читання, 

формування розвинутої особистості, здійснення інформаційної підтримки та супроводу 

дистанційного навчання, допомогу батькам в організації змістовного дозвілля дітей, 

формування позитивного іміджу бібліотеки через популяризацію її діяльності. 

Корисні посилання 

Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua 

Український центр оцінювання якості освіти http://www.testportal.gov.ua 

ВСІ ВНЗ УКРАЇНИ http://educatalog.pisem.net 

Інформаційно-пошуковий каталог навчальних закладів 

України http://www.uchobe.net.ua Освітній сайт ОСТРІВ ЗНАНЬ http://ostriv.in.ua 

Центр науково-технічної творчості учнівської молоді http://cnttum.lutsk.ua/index.html 

Педагогічна преса http://pedpresa.com 

 

http://www.mon.gov.ua/
http://www.testportal.gov.ua/
http://educatalog.pisem.net/
http://www.uchobe.net.ua/
http://ostriv.in.ua/
http://vvman.lutsk.ua/
http://vippo.lutsk.ua/
http://vippo.lutsk.ua/
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Освітньо-інформаційні ресурси 

http://teacher.at.ua/ – веб-сайт „Вчитель вчителю, учням та батькам‖ 

www.balachka.com – веб-сайт „Пиши українською‖ 

http://bibliyna-istoriya.org.ua/ – веб-сайт „Біблійна історія‖ 

http://cikave.org.ua/pro-sajt/ – веб-сайт „Цікаво про цікаве‖ 

www.akBooks.com.ua – веб-сайт „Академічна книгарня@онлайн‖ 

Lcorp.ulif.org.ua – український лінгвістичний портал «Словники України» 

http://www.idea-ukraine.org/ – проект „Відкритий світ інформаційних технологій‖ 

http://libcenter.com/ - інформаційне забезпечення загальноосвітнього навчального 

закладу 

 

Дистанційна освіта 

Український центр дистанційної освіти - udec.ntu-kpi.kiev.ua 

Українська система дистанційного навчання - www.udl.org.ua 

Центр дистанційного навчання світового банку - www.uapa-dlc.org.ua 

Проблемна лабораторія дистанційного навчання - dl.kpi.kharkov.ua/techn/rle/ 

ЦДО "Интеллект" - intellect.dp.ua 

Дистанційне навчання. Сайт присвячений розвитку дистанційної освіти в Україні -

 www.distance-learning.com 

Система дистанційного навчання за допомогою Інтернет - www.slc.kiev.ua                    

Студія онлайн-освіти Educational Era https://www.ed-era.com/ 

 iLearn (https://ilearn.org.ua/) – цікаве, безкоштовне і доступне 24/7 навчання:  онлайн 

курси з основних предметів ЗНО, вебінари з найкращими репетиторами Києва, тести, 

подкасти, матеріали для самопідготовки . 

Prometheus https://prometheus.org.ua/ Онлайн курси України і світу із різних предметів 

та різноманітних напрямків для вчителів та учнів 

Каталог електронних освітніх ресурсів Інституту післядипломної педагогічної освіти 

Київського університету імені Бориса Грінченка http://urok.ippo.kubg.edu.ua/ 

Інтерактивні підручники Edera (математика, біологія, укр. мова, історія України, 

фізика, географія, біологія)  https://www.ed-era.com/books/ 

Мультимедійні підручники КМ Медіа (з відео і можливістю читати на 

телефонах) http://kmmedia.com.ua/books/ 

Українська програма – каталог е-підручників, відео, аудіокниг для 

школи http://ukrprog.com/ 

Розумники – придбання (диски та скачування з сайту) ліцензійних МОН е-підручників 

(педагогічні програмні засоби, тести, лабораторні практикуми та 

інше) http://rozumniki.net/ 

Нова школа -навчальні диски для школярів (каталог ресурсів  всіх 

предметів) http://novashkola.com.ua/ 

Електронні версії підручників https://e-pidruchnyky.net/ 

 

Бібліотечні портали та сайти 

http://www.nbuv.gov.ua – Сторінка Національної бібліотеки України ім. 

В.І.Вернадського. 

http://profy.nplu.org/ – Сайт «Бібліотечному фахівцю» висвітлює актуальні питання 

бібліотечної справи, в розділі «Запитання-відповіді» можна поставити фахові питання, 

розділ «Консультації» надає роз’яснення з різних аспектів бібліотечної діяльності – 

кваліфікаційні розряди, краєзнавча робота, облік, бібліотечні норми та інші. 

http://www.osvita.org.ua/ - освітній портал 

http://www.chl.kiev.ua/- Українська асоціація працівників бібліотек для дітей 

http://litopys.org.ua/ - проект електронної бібліотеки давньої української літератури 

http://www.profy.nplu.org/ - бібліотечному фахівцю 

http://teacher.at.ua/
http://www.balachka.com/
http://bibliyna-istoriya.org.ua/
http://cikave.org.ua/pro-sajt/
http://www.akbooks.com.ua/
http://mon.gov.ua/Lcorp.ulif.org.ua
http://www.idea-ukraine.org/
http://libcenter.com/
http://udec.ntu-kpi.kiev.ua/
http://www.udl.org.ua/
http://www.udl.org.ua/
http://www.uapa-dlc.org.ua/
http://www.uapa-dlc.org.ua/
http://dl.kpi.kharkov.ua/techn/rle/
http://intellect.dp.ua/
http://www.distance-learning.com/
http://www.distance-learning.com/
http://www.slc.kiev.ua/
http://www.slc.kiev.ua/
https://www.ed-era.com/
https://ilearn.org.ua/?fbclid=IwAR1KHBjB0Dcx_Ma2Fac5lgTPUok7ECCvJ2pZRaoGN7I6EkRq7NuMWVXIX7o
https://prometheus.org.ua/
http://urok.ippo.kubg.edu.ua/
https://www.ed-era.com/books/
http://kmmedia.com.ua/books/
http://ukrprog.com/
http://rozumniki.net/
http://novashkola.com.ua/
https://e-pidruchnyky.net/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://profy.nplu.org/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.osvita.org.ua%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEb-OG9vy8T3yLzeHLWdBxko8ynCQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.chl.kiev.ua%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEbuiDQd2QoL_LXtgESk51erGNu4A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flitopys.org.ua%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHAgr9oRTFIwVCAfo0DqixN-XPKQw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.profy.nplu.org%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHxiRXxQUYilsuKFuX10Cj_XOtFZg
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http://www.4uth.gov.ua/library_science/index.htm - розділ «Фахівцям» на сайті Державної 

науково-педагогічної бібліотеки України ім. Сухомлинського. 

http://korolenko.kharkov.com/ - Розділи «Бібліотекарі, для Вас» та «Віртуальні семінари» 

на сайті Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г.Короленка 

http://vbpi.library.ks.ua/2014/04/blog-post_18.html - Дитячим і шкільним бібліотекарям на 

замітку. Веб-проект методичної служби Херсонської обласної бібліотеки для дітей 

імені Дніпрової Чайки. 

 

http://www.librportal.org.ua – Бібліотечний інформаційно-освітній портал. Професійно-

комунікаційний інтернет-ресурс для бібліотекарів, бібліотекознавців та інших 

зацікавлених користувачів України і україномовного зарубіжжя. Портал дозволяє: 

централізовано отримати інформацію про сайти бібліотек України і україномовних 

бібліотек зарубіжжя і зв'язатися з ними, прочитати україномовні електронні книги в 

Інтернет-бібліотеках, здійснювати обмін фаховим творчим доробком та досвідом 

роботи, акумулювати прогресивну бібліотечну думку для створення нової концепції 

діяльності бібліотек, здійснювати позапрофесійне спілкування працівників бібліотек. 

http://www.bibliomist.org – Веб-сайт Програми «Бібліоміст», яка працює над 

розширенням вільного доступу до інформації громадян України шляхом обладнання 

публічних бібліотек комп’ютерами та доступом до Інтернету, служить джерелом 

ресурсів та ідей для бібліотекарів та користувачів бібліотек України. 

http://www.4uth.gov.ua – Державна бібліотека України для юнацтва. Інформація про 

бібліотеку, новини, ресурси, віртуальна довідка, форум, архів та ін. 

http://bibliote4nyj-gopak.blogspot.com/ – Бібліотечний гопак 

http://bibliote4nyj-autoban.blogspot.com/ – Бібліотечний автобан 

http://panbibliotekar.blogspot.com/ – Пан Бібліотекар. Блоґ про бібліотечну справу та 

інформаційні технології. Кращі ідеї для бібліотеки та бібліотекаря. 

http://kmalibrary.blogspot.com/ – Могилянська бібліотекарка. Цікавинки зі світу 

бібліотек та бібліотечних технологій, ресурсів, сервісів, ідей від Тетяни Ярошенко. 

http://libinnovate.wordpress.com/ – Творчість та інновації в українських бібліотеках 

Iнформаційно-просвітницький блог для бібліотекарів. 

Шкільний бібліотекар: щомісячний журнал. Це професійне видання для шкільних 

бібліотекарів, спрямоване на допомогу в підвищенні їх компетентності та мобільності. 

Журнал висвітлює практичні питання функціонування шкільних бібліотек, теоретичні 

та методичні аспекти діяльності, залучаючи до аналізу провідних бібліотечних 

фахівців. Видання пропонує інноваційні ідеї та готові розв’язання проблем сучасної 

шкільної бібліотеки, слушні пропозиції та практичну апробацію теоретичних розвідок. 

http://journal.osnova.com.ua/magazines/44 (повнотекстові матеріали тільки для 

передплатників журналу) 

www.library.edu-ua.net - Державна науково-педагогічна бібліотека України                    

імені В. О. Сухомлинського 

http://www.4uth.gov.ua/ – веб-сайт Державної бібліотеки України для юнацтва (Київ) 

http://www.chl.kiev.ua/ – веб-сайт Національної бібліотеки України для дітей 

http://www.nbuv.gov.ua/ – веб-сайт Національної бібліотеки України імені В.І. 

Вернадського (Київ) 

http://www.bukvoid.com.ua/ - веб-сайт „Буквоїд‖ 

http://www.nplu.org/ – веб-сайт Національної парламентської бібліотеки України (Київ) 

http://www.ukrbook.net/ – веб-сайт Книжкової палати України імені Івана Федорова 

(Київ) 

http://library.zntu.edu.ua/res-libr-el.html – веб-сайт „Бібліотеки в мережі Internet‖ 

http://lyapota.boom.ru/lib.htm – колекція посилань на кращі електронні бібліотеки 

http://book.uraic.ru/ssylki/biblioteki – Інформаційно-довідковий портал „Library.ru‖ 

http://www.loc.gov/ – веб-сайт Бібліотеки Конгресу США 

www.bnf.fr/ – Bibliothèque Nationale или BNF) — веб-сайт Національної бібліотеки 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.4uth.gov.ua%2Flibrary_science%2Findex.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHJuelQPB49QK_pGwB2CoFcdGcUlg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fkorolenko.kharkov.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEtzzxd6Cvj7G6UcP_xgRLYZ35UlQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fvbpi.library.ks.ua%2F2014%2F04%2Fblog-post_18.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEcVO61HghknMaIZdcQ6MQqeYW99Q
http://www.librportal.org.ua/
http://www.bibliomist.org/
http://www.4uth.gov.ua/
http://bibliote4nyj-gopak.blogspot.com/
http://bibliote4nyj-autoban.blogspot.com/
http://panbibliotekar.blogspot.com/
http://kmalibrary.blogspot.com/
http://libinnovate.wordpress.com/
http://journal.osnova.com.ua/magazines/44
http://www.library.edu-ua.net/
http://www.4uth.gov.ua/
http://www.chl.kiev.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.bukvoid.com.ua/
http://www.nplu.org/
http://www.ukrbook.net/
http://library.zntu.edu.ua/res-libr-el.html
http://lyapota.boom.ru/lib.htm
http://book.uraic.ru/ssylki/biblioteki
http://www.loc.gov/
http://www.bnf.fr/
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Франції 

www.bl.uk/ – веб-сайт Британської бібліотеки 

http://romny-bibl.edukit.sumy.ua/internet-resursi/korisni_posilannya/ бібліотеки України і 

світу в інітернеті 

Інтернет-сайти музеїв та картинних галерей України 

http://www.prostir.museum/ – веб-сайт „Музейний простір України‖ 

http://namu.kiev.ua/ – веб-сайт Національного художнього музею України 

http://www.warmuseum.kiev.ua/ – веб-сайт Національного музею історії Великої 

Вітчизняної війни 1941 – 1945 років 

http://hutsul.museum/ – веб-сайт Національного музею народного мистецтва 

Гуцульщини та Покуття 

http://museum.odessa.net/fineartsmuseum/ – веб-сай Одеського художнього музею 

http://www.archaeology.odessa.ua/ – веб-сайт Одеського державного археологічного 

музею 

http://www.oweamuseum.odessa.ua/ – веб-сайт Одеського музею західного і східного 

мистецтва 

http://muzey.vn.ua/ – веб-сайт Вінницького обласного краєзнавчого музею 

http://www.museum.lviv.ua/ – веб-сайт Львівського музею історії релігії 

http://lvivgallery.org/ – веб-сайт Львівської національної галереї мистецтв 

http://honchar.org.ua/ – веб-сайт Музею I.М. Гончара 

http://www.chersonesos.org/ – веб-сайт Національного заповідника „Херсонес 

Таврійський‖ 

http://www.tmf-museum.kiev.ua/ – веб-сайт Державного музею театрального, музичного і 

кіномистецтва України 

Спеціалізовані Інтернет-сайти дитячої літератури 

http://childbooks.blox.ua/html – веб-сайт „Книги для дітей‖ 

http://abetka.ukrlife.org/ – веб-сайт для дітей „Весела абетка‖ 

http://www.abetka-logopedka.org/ – веб-сайт „Світ дитини‖ 

http://www.kazka.in.ua/ – веб-сайт „Українська казка‖ 

http://www.ae-lib.org.ua/_lit_child.htm – веб-сайт „Дитяча література‖ 

http://www.levko.info/ – дитячий сайт „Левко‖ 

http://www.mysl.lviv.ua/ – веб-сайт „Країна міркувань‖ 

http://dytjachi-virshi.org.ua – авторський сайт „Віршики пана Назара‖ 

 

Інші освітні ресурси 

 

Сайт "Освiтянська мережа України" - www.ednu.kiev.ua 

Сайт Українського центру міжнародної освіти - www.study.org.ua 

ВНЗ України в Інтернет - educatalog.pisem.net 

Освітній портал (ВНЗ України, календар подій освіти, навчання за кордоном) -

 www.osvita.org.ua 

Інформаційно-виробнича система інформаційного та документарного забезпечення 

організацій та громадян України в галузі освіти (ІВС "ОСВІТА" ) - www.osvita.net 

Інформаційно-консультативний центр : багато інформації для студентів, науковців та 

дослідників, які зацікавлені можливостями навчання чи стажувань за кордоном -

 www.osvita.org 

Віртуальне об'єднання "Вища школа" - http://vzvo.gov.ua/ 

http://zno.edu.kh.ua  - тренувальне on-line тестування підготовка до ЗНО 

 

 

http://www.bl.uk/
http://romny-bibl.edukit.sumy.ua/internet-resursi/korisni_posilannya/
http://www.prostir.museum/
http://namu.kiev.ua/
http://www.warmuseum.kiev.ua/
http://hutsul.museum/
http://museum.odessa.net/fineartsmuseum/
http://museum.odessa.net/fineartsmuseum/
http://www.archaeology.odessa.ua/
http://www.oweamuseum.odessa.ua/
http://www.oweamuseum.odessa.ua/
http://www.oweamuseum.odessa.ua/
http://muzey.vn.ua/
http://www.museum.lviv.ua/
http://lvivgallery.org/
http://honchar.org.ua/
http://www.chersonesos.org/-
http://www.tmf-museum.kiev.ua/
http://childbooks.blox.ua/html
http://abetka.ukrlife.org/
http://www.abetka-logopedka.org/
http://www.kazka.in.ua/
http://www.ae-lib.org.ua/_lit_child.htm
http://www.levko.info/
http://www.mysl.lviv.ua/
http://dytjachi-virshi.org.ua/
http://www.ednu.kiev.ua/
http://www.ednu.kiev.ua/
http://www.study.org.ua/
http://www.study.org.ua/
http://educatalog.pisem.net/
http://www.osvita.org.ua/
http://www.osvita.org.ua/
http://www.osvita.org.ua/
http://www.osvita.net/
http://www.osvita.net/
http://www.osvita.net/
http://www.osvita.org/
http://www.osvita.org/
http://www.osvita.org/
http://vzvo.gov.ua/
http://zno.edu.kh.ua/
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Корисні ресурси Інтернет на допомогу батькам 
 

http://chl.kiev.ua/Default.aspx?id=7137- читання справа сімейна. 

http://www.alldeti.com/ - цей ресурс створений для того, щоб кожен з батьків міг знайти 

відповіді на хвилюючі запитання і таким чином поліпшити процес дорослішання своїх 

дітей. На сайті будуть порушуватися питання виховання, охорони здоров'я, харчування 

дітей тощо. 

http://detky.in.ua/ - cайт  "Наші діти" - вчимося бути батьками! Найкращий сайт для 

молодих батьків. 

http://www.nanya.ru/ - НЯНЯ. Головний сімейний портал країни. Все про дітей. 

http://www.solnet.ee/parents/ - щоденний пізнавально-розважальний портал для дітей, 

батьків та педагогів. Конкурси і вікторини, віртуальна школа для малюків, ігри і 

мультфільми, методики раннього навчання, консультації дитячих фахівців, сценарії 

свят, батьківський досвід, служба розсилки віртуальних листівок. 

http://uti-puti.com.ua/ - Київський сімейний портал, створений з метою щирої турботи 

про благополуччя Вашої родини. 

 https://docs.google.com/document/d/13XWlznl_dtskRhyQ_jVsy1gOBY-

FOygudwWUnqFU9Yw/edit?pli=1. Рекомендації для батьків про організацію 

домашнього читання 

http://pstgu.ru/download/1149761892.solovjeva.pdf. Традиції родинного читання 

http://chitalochka-ru.ru/chteniye/semeynoe-chtenie.html. Незаслужено забуте сімейне 

читання 

http://detberdsk.ucoz.ru/index/o_semejnom_chtenii/0-30. Родинне читання. Навіщо? 

http://www.russianlibrary.ca/rlib/ru/content/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%

B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9. Щоб 

дитина любила читати. Поради батькам 

http://rudocs.exdat.com/docs/index-395546.html?page=6. Думка А.С.Макаренка щодо 

питання дитячого читання 

http://www.solnet.ee/parents/p11_01.html Як навчити дитину читати? 

http://www.prodlenka.org/domashnee-vospitanie/rekomendatcii-roditeliam-pri-chtenii-knig-

detiam.html. Рекомендації батькам першокласників «Перші кроки до читання» 

http://do.gendocs.ru/docs/index-44988.html. У витоків читання за Джеральдіною Чейпі 

(поради батькам першокласників) 

http://infocbs.mirniy.ru/mir_detstva/parents_reading/ .Віртуальні книжкові виставки для 

батьків «Виховуємо маленького читача». АзБукоВедення. 

http://csdb.ufanet.ru/mb38/4/1.html. Книги для родинного читання 

http://do.gendocs.ru/docs/index-140780.html. Список літератури для самостійного 

читання та читання на канікулах (1-4 кл.) 

Батькам про дитяче читання http://www.baikalib.ru/virual_exibit/semya_read/3razdel.php. 

Батькам про дитяче читання 

 http://orlovka.crimea.ua/biblioznajka/lesson-4. Учись бути читачем 

http://orlovka.crimea.ua/biblioznajka/lesson-2. Історія книги  

http://tehno.claw.ru/shared/kinder/0900.htm. Як друкують книги 

http://pogovorki.net/cat10/. Прислів'я та приказки про книгу  

http://zanimatika.narod.ru/DetKniga2.htm. Прислів'я та афоризми про книгу 

Учись бути читачем http://orlovka.crimea.ua/biblioznajka/lesson-4 

Як берегти книгу http://orlovka.crimea.ua/biblioznajka/lesson-5. Як берегти книгу 

http://orlovka.crimea.ua/biblioznajka/lesson-6. Із чого складається книга  

http://www.websib.ru/fio/works/117/group3/page10.htm. Що таке ілюстрація?  

 Мультфільми про бібліотеку, книги та читання 

https://www.youtube.com/watch?v=Ld3B6QCDr48 .Фантастичні книги, що літають (2011) 

https://www.youtube.com/watch?v=UYYZKNY4_SE. Гришкині книжки (1978) 

http://chl.kiev.ua/Default.aspx?id=7137-
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https://www.youtube.com/watch?v=f6Zqpf0FELM. Мультфільм про те, звідки з'являються 

вільні діти 

https://www.youtube.com/watch?v=hb359KoXQk0. Дітки із класу 402 - 8 Серія 

(Бібліотека Артура) 

https://www.youtube.com/watch?v=owfLirq-ep8. Як поводитися в бібліотеці  

http://chl.kiev.ua/Default.aspx?id=7091 – інфотека для дітей 

 

Інтернет-сайти бібліотек (електронних бібліотек): 

 http://www.4uth.gov.ua/ – веб-сайт Державної бібліотеки України для юнацтва (Київ) 

 http://www.chl.kiev.ua/ – веб-сайт Національної бібліотеки України для дітей 

 http://www.nbuv.gov.ua/ – веб-сайт Національної бібліотеки України імені   

В.І.Вернадського (Київ) 

 http://www.library.edu-ua.net - Державна науково-педагогічна бібліотека України   

 ім. В.О.Сухомлинського НАПНУ 

 http://www.nplu.org/ – веб-сайт Національної парламентської бібліотеки України (Київ) 

 http://www.ukrbook.net/ – веб-сайт Книжкової палати України імені Івана Федорова 

(Київ) 

 https://www.ippo.if.ua/biblioteka/ - бібліотека Івано-Франківського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

http://ylibif.at.ua/ - Івано-Франківська обласна бібліотека для юнацтва 

 http://biblioteka-if.at.ua/ - Івано-Франківська обласна бібліотека для дітей 

https://lib.if.ua/ - Івано-Франківська обласна універсальна наукова бібліотека ім. 

Івана  Франка 

http://www.bibliokid.if.ua/ - Івано-Франківська центральна міська дитяча бібліотека 

 

Робота класного керівника з організації  

дистанційного навчання 
Загальні рекомендації   

 

• Визначити комунікації класного керівника зі своїми вихованцями та їхніми батьками. 

 • Врахувати свої технічні можливості та реальні можливості кожної родини. 

 • Створити відео-інструкції, які можна буде використовувати по декілька раз.  

• Розробити графіки спілкування з вихованцями та їх родинами. Також повинен бути 

графік індивідуальних консультацій. Під час консультацій допомагати учням і  батькам 

вирішувати питання навчального та виховного характеру. 

 • Для збереження дружніх стосунків всередині класу забезпечити можливість 

спілкування в онлайн-режимі всього класу. 

 • Розміщувати інформацію щодо організації освітнього процесу, публікувати загальні 

оголошення. 

 • Повідомляти учням про освітні ресурси, які вони можуть використовувати під час 

навчання (проведення відео-уроків, презентацій, науково популярних фільмів з  різних 

предметів тощо). 

 • Виставляти матеріали для художнього та естетичного розвитку учнів. Для 

психологічної підтримки вихованців залучати їх до участі в  марафонах та челенджах, 

створенні відеороликів, наприклад «У мене вийшло!», «Я зміг!», «Зроби як я!». 

 • Організувати онлайн-консультації для батьків і  учнів зі шкільним психологом 

 • Рекомендувати батькам книги, лекції, презентації щодо підвищення рівня їх 

педагогічної компетентності, які можна читати й переглядати безкоштовно.  

• Якщо у класі є учні, в яких немає змоги користуватися інтернет-зв’язком, треба 

встановити телефонний зв’язок і  домовитися про час спілкування. Для допомоги таким 

учням можна долучити до телефонного спілкування й актив класу. 

http://chl.kiev.ua/Default.aspx?id=7091
http://www.4uth.gov.ua/
http://www.chl.kiev.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.library.edu-ua.net/
http://www.nplu.org/
http://www.ukrbook.net/
https://osvita.if.ua/admin/page/create/-%20https:/www.ippo.if.ua/biblioteka/
http://ylibif.at.ua/
https://lib.if.ua/
http://www.bibliokid.if.ua/
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 • Пам’ятаймо! Чим більше батьки отримують інформації від класного керівника, тим 

комфортнішим буде онлайн-спілкування для усіх сторін!  

 

Дорожня карта використання платформи Google Classroom 

 для роботи класного керівника 

 

Для успішної організації дистанційного навчання ми рекомендуємо класному 

керівнику використовувати безкоштовну платформу Google Classroom, яка доступна 

з будь-якого гаджета, підключеного до інтернету. Важливо, що сервіс не містить 

реклами та розміщені матеріали не можуть бути використані в комерційних цілях.  

Платформа Google Classroom дає можливість класному керівнику: 

 • створити свій клас й організувати роботу з усіма учнями;  

• виставляти й розподіляти завдання від усіх учителів-предметників, а також 

стежити за успішністю учнів; 

• стежити за тим, як усі учні справляються з  завданнями, кому яка потрібна 

допомога; 

 • пропонувати прослухати повідомлення, бесіди тощо; 

 • організувати спілкування як індивідуально, з  окремими батьками, так і з 

групами або усім класом; 

 • в прикріплених файлах можна давати додаткові інструкції.  

Щоб учні мали можливість спілкуватись з класним керівником (а це дуже 

важливо!), раз на тиждень рекомендуємо проводити прямі трансляції. Краще робити це 

в середу або в четвер, за день чи два до виставленого дедлайна по завданнях. У  дітей 

ще буде час для перевірки чернеток, доопрацювання. Буде зручно робити це у формі 

прямого ефіру в закритій групі у Facebook. У Google Glassroom теж є інструмент для 

трансляцій — Hangout. Така трансляція автоматично публікуватиметься на YouTube-

каналі, й учні в реальному часі зможуть коментувати трансляцію. 

 Радимо , щоб діти ставили запитання, що їм було незрозуміло, коли вони 

дивилися відеолекції чи виконували завдання. Трансляція — гарний інструмент для 

моніторингу: педагог бачить, хто приєднався до трансляції, хто активний. Живе 

спілкування мотивує! Тим паче, онлайн-спілкування діти просто обожнюють. 

 

Методичні рекомендації класним керівникам 

Нові виклики, які постали перед освітянами сьогодні, зокрема, перехід до навчання 

у цифровому просторі, опанування та системне використання онлайн-платформ, 

налагодження ефективної комунікації з кожною родиною в сучасних реаліях, показали, 

що педагоги відкриті та готові до змін.  

Алгоритм дій  касного керівника: 

- вибудувати чіткий алгоритм дій, врахувавши реальні можливості нашої команди 

вчителів та родин, а також ризики, які пов’язані з дистанційним навчанням; 

-  комунікація з батьками учнів була визначена однією з пріоритетних. 

Месенджери та соцмережі; 

-  вибір інструментів та платформ, опанування хмарних технологій, складання 

графіків виходу з учнями в онлайн, які дозволили б створити максимально 

комфортні умови для дітей, аналіз своїх реальних можливостей та можливостей 

своїх учнів — ті, безумовно, важливі кроки, які мобілізували вчителів та 

відкрили для них величезні можливості.  
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- використання платформи Zoom, яка дає можливість вчителю чути та бачити 

дитину, а дітям — вчителя, де є можливість учню віртуально підняти руку, щоб 

відповісти на запитання, або пограти у навчальні та виховні ігри.  

- використання платформи Google Сlassroom, яка дозволяє: відстежити прогрес 

кожного учня, закріпити новий матеріал, оцінити досягнення учнів та 

розмістити домашні завдання. 

- використання засобів сервісу Padlet, які надають вчителям можливість 

представити навчальний матеріал у різних форматах (у тому числі аудіо, відео) 

й презентувати його більш привабливо та зрозуміло, а учням — краще його 

засвоїти. 

-  Порталом для розміщення інформації про дистанційне навчання є сайт нашого 

закладу, який постійно оновлюється вчителями.  

- Використання чатів, опитувань, відеосюжетів на YouTube, робота в  групах, 

ігрові форми, використання онлайн-дошок, максимум візуалізації — все це дає 

можливість чітко та якісно визначити вектор руху з дітьми в нових умовах.  

- З  метою зацікавлення та урізноманітнення навчання учнів продовжити 

створення у  віртуальному просторі, можливості для культурного та художнього 

розвитку своїх учнів (спільна творчість класу, започаткування класних традицій, 

створення проєктів тощо). Важливо, щоб був зворотній зв’язок та збережене 

спілкування між учнями класу.  

- Організовувати різномані челенджі,флешмоби, участь в  марафонах, створення 

власних відеороликів, відеопроєктів.. 

Варто розуміти, що не всі батьки мають досвід навчання в такому форматі та 

можуть допомогти дитині у самоорганізації. Їм також складно та незвично. Варто 

нагадувати їм, що навчаються діти, і завдання виконують діти, а батьки мають їх 

лише контролювати та морально підтримувати. Батькам потрібні підтримка з боку 

вчителів і розуміння того, що вони є  опорою для своїх дітей; допомога у  пошуку 

нових джерел знань та натхнення, застосування дієвих практик з користю для всієї 

родини, які можуть стати традиціями (практика вдячності, календар емоцій, 

хвилини тиші та ін.). Підтримка один одного є запорукою успішної співпраці. 

Налагодження емоційного зв’язку з дітьми, віра в успіх кожної дитини, вміння 

знайти до неї підхід, збереження тих цінностей та традицій, які були напрацьовані 

з учнівським колективом в шкільних стінах та перенесення їх у віртуальний простір, 

командна робота з батьками — ценайважливіше.  

Оцінювання навчальних досягнень учнів в умовах 

дистанційного навчання  

1. Роботу учнів при дистанційному навчанні під час карантину потрібно 

оцінювати. Адже оцінювання — це встановлення рівня навчальних досягнень 

учня/учениці в  оволодінні змістом предмета відповідно до вимог чинних програм. 

Але виставлення балів за певну роботу не повинно мати лише контролюючу 

функцію, воно має на меті звернути увагу дітей та їхніх батьків на ті завдання або 

теми, які потребують доопрацювання. Потрібно також обов’язково відзначити 

найбільш успішні роботи. 

 2. Оцінювання навчальних досягнень учнів може здійснюватись у синхронному 

та/або асинхронному режимі. Синхронний режим дозволяє забезпечити більш 

об’єктивне оцінювання, проте вимагає відповідного технічного забезпечення як 

у вчителя, так і у всіх учнів. Залишається ризик технічних збоїв під час виконання 

окремими учнями завдання, тому слід застосовувати індивідуальний підхід та 

передбачити можливість повторного виконання тесту (контрольної, самостійної 

роботи тощо). Асинхронний режим є  більш гнучким у  застосуванні, оскільки учні 

можуть виконувати завдання у зручний час, проте менш об’єктивним. Для 
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зменшення ризиків необ’єктивного оцінювання варто налаштувати опцію 

проходження тесту один раз та обмежити час на виконання завдання, встановити 

термін для здачі тесту (контрольної, практичної або самостійної роботи тощо), 

повідомляти результати (у разі неавтоматизованої перевірки робіт) індивідуально 

після здачі робіт всіма учнями. За необхідності учитель може провести додаткове 

усне опитування учнів за допомогою одного із засобів телефонного або 

відеозв’язку.  

3. Формувальне оцінювання, яке дозволяє оцінити і  скоригувати процес 

навчання, а не результат, учитель має застосовувати для всіх учнів, незалежно від 

вікової категорії. Таке оцінювання допомагає аналізувати індивідуальний прогрес 

і  планувати індивідуальний темп навчання. Здійснювати таке оцінювання можливо 

за допомогою дистанційних платформ; використовуючи, наприклад, такі 

інструменти, як Google Forms, Kahoot, GoFormative, Wordwall, LearningApps та ряд 

інших. Важливо якомога частіше давати учням зворотний зв’язок, відзначати 

успіхи, надавати поради щодо завдань для додаткового опрацювання, заохочувати 

самостійне виявлення та виправлення помилок. 

 4. Поточне оцінювання можна здійснювати в усній та письмовій формах, 

застосовуючи такі його види: тестування, діагностичні роботи, дослідницькі та 

творчі відео, есе, усні співбесіди тощо. Більш традиційний підхід передбачає 

подання виконаних письмових робіт за допомогою електронних ресурсів Viber, 

Facebook, WhatsApp тощо. Усні завдання можуть бути оцінені вчителем 

безпосередньо через будь-який ресурс, що забезпечує відеозв’язок у  синхронному 

режимі, або перевірені опосередкованим способом через відео- або аудіофайли, 

надіслані на пошту вчителя. Але звертаємо увагу на те, що кількість робіт, які 

підлягають поточному оцінюванню та передбачають фіксацію оцінки в класному 

журналі, під час дистанційного навчання варто оптимізувати з метою уникнення 

перевантаження учнів. 

 5. Підсумкове оцінювання має бути обов’язковим, оскільки воно дозволяє 

оцінити результат навчальної діяльності учнів та роботу вчителя. Важливим при 

виставленні підсумкових оцінок дистанційно є те, що учні мають бути знайомі 

з чіткими критеріями оцінювання, оцінки повинні бути розміщені на одному 

вебресурсі, а батьки повинні мати доступ до цієї інформації. 

 6. Оцінити отримані учнями знання можна з  допомогою тестування у  Google 

Forms, Classtime, Quizizz, Kahoot!, «На урок», OnlineTestPad, «Всеосвіта», шляхом 

виконання завдань на платформі LearningApps, а також перевіривши учнівські 

роботи, надіслані на електронну пошту чи Viber, або завантажені на Classroom. 

 7. Отримання навчальних матеріалів та спілкування між учасниками 

дистанційного навчання забезпечується передачею відео-, аудіо-, графічної та 

текстової інформації у синхронному або асинхронному режимі. Це можуть бути 

письмові роботи (самостійні й контрольні, тестові, відеоконференції завдання 

тощо), а також навчальні відео та творчі завдання. 

 8. Завдання повинні бути чіткими, з поясненням критеріїв оцінювання. 

 9. До навчальних матеріалів необхідно додавати чіткі інструкції щодо порядку 

виконання роботи: зазначати час, який потрібен для опанування теорії та виконання 

завдань, пропонувати необхідні стратегії, поради й підказки. 

 10. Дуже важливо вчасно перевірити роботи учнів, повідомити їм результати та 

надати рекомендації щодо виправлення помилок. 

 11. Обов`язковою умовою для успішного дистанційного навчання є  зворотний 

зв`язок. Забезпечити його можна, використовуючи різні додатки та сервіси інтернет, 

у  тому числі відеозв’язок (Zoom, Skype тощо), що допоможе перетворити учнів 

із  пасивних слухачів на активних співрозмовників. Контролювати учнів та 

співпрацювати з  батьками зручно у Google Classroom.  
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12. Результати оцінювання навчальних досягнень рекомендовано повідомляти 

учням в індивідуальному порядку шляхом використання одного із  засобів зв’язку: 

електронної пошти, SMS, повідомлень в одному з месенджерів. 

 13. Звертаємо увагу на те, що оприлюднення списку оцінок для всього класу 

є неприпустимим. 

 14. Досягнення учня розглядаються як результат власного розвитку, а не 

порівнюються з оцінками однокласників.  

15. Надавайте дітям більше підтримки, ніж критики, вони й так страждають від 

соціальної ізоляції та вимушеного перебування вдома.  

16. Під час контролю та оцінювання обов’язково зважати на рівень здоров’я 

учнів та загальний досвід дистанційного навчання, а також на технічні проблеми, 

які можуть виникати під час виконання завдань. Важливо надавати дітям більше 

спроб і часу на виконання контрольних завдань.  

17. Звертати увагу учнів та їхніх батьків на дотримання академічної 

доброчесності під час виконання завдань.  

18. Учнів, у  яких немає технічного забезпечення для дистанційного навчання, 

оцінювати потрібно по завершенню карантину. 

 

Дистанційна гурткова робота в період карантину  

Алгоритм діяльності заступника директора з виховної роботи 

• вивчити стан забезпечення керівників гуртків інформаційними ресурсами для 

проведення дистанційної гурткової роботи. 

 • спільно з класними керівниками провести опитування учнів і  батьків щодо 

потреби й бажання учнів брати участь у дистанційній гуртковій роботі.  

• Скласти розклад роботи гуртків та узгодити його з  розкладом дистанційних уроків 

з  метою запобігання перевантаженню учнів. 

 • Узгодити з керівниками гуртків плани й програми на період дистанційного 

навчання, за необхідності внести до них зміни.  

• Обирати такі заняття гуртків, які несуть емоційне й психологічне розвантаження 

учнів, передбачають можливість виконання учнями завдань гурткової роботи вдома. 

 • Постійно стимулювати учнів, заохочувати до виконання гурткової роботи. За 

погодженням з батьками поширювати результати гурткової роботи через сайт закладу 

освіти й соцмережі.  

• Ретельно слідкувати за часом, відведеним для заняття гуртка, не допускати його 

перевищення під час роботи дітей з комп’ютером. 

Керівники гуртків мають розвантажити дітей, зацікавити роботою в новому 

форматі, дати можливість пофантазувати й працювати творчо;  використовувати 

різноманітні цифрові інструменти для спілкування й  співпраці. 

Карантин — це певне випробування, і наше завдання зробити так, щоб цей час 

пішов на користь і не руйнував емоційний стан дитини. 
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Організаційно-методичні рекомендації щодо навчання за 

допомогою дистанційних технологій в позашкільній освіті 
 

Епідемія коронавірусу стала випробуванням для освіти. Якісне навчання в 

дистанційній формі передбачає наявність доступу до швидкісного інтернету, 

технічного забезпечення (комп’ютер, планшет, смартфон тощо) в усіх учасників 

освітнього процесу, а також те, що педагоги володіють технологіями та методологією 

навчанняза допомогою дистанційних технологій. Не достатньо перенести традиційні 

заняття онлайн, застосовувати такі ж методи тапідходи, як при очному навчанні. Для 

організації навчання за допомогою дистанційних технологійпотрібні електронні 

ресурси, спеціальним чином організована самостійна робота здобувачів освіти, система 

контролю виконання завдань та результатів навчання. Педагоги мають володіти 

методами і методиками, які допоможуть організувати групу або клас, мотивувати 

здобувачів освіти, налагодити зворотній зв’язок. 

Де педагогам можна розвивати IT – компетентності та свою обізнаність стосовно 

особливостей організації навчання за допомогою дистанційних технологій? 

Педагоги часто цікавляться, які кваліфікації – а особливо, який рівень технічних 

комп’ютерних навичок, – необхідний для викладання онлайн. Чи потрібно бути 

знавцем комп'ютернихтехнологій або досвідченим користувачем? 

Початкових  знань комп’ютера та Інтернету буде більше, ніж достатньо. Якщо 

вам бракує деяких із цих навичок, ви можете отримати їх за допомогою онлайн 

навчання. 

На Національній онлайн-платформі з цифрової грамотності «Дія» 

представлено освітній серіал «Базові цифрові навички». Перегляд цього серіалу дасть 

можливість впевнено користуватися смартфоном, комп'ютером і планшетом. Освітній 

серіал складається з трьох сезонів. Кожний сезон з 7-8 серій, тривалість серій 8-10 

хвилин. 

Режим доступу: 

Сезон 1 https://osvita.diia.gov.ua/courses/bazovij-serial-1-sezon 

Сезон 2 https://osvita.diia.gov.ua/courses/bazovij-serial-iz-cifrovoi-gramotnosti-2-sezon 

Сезон 3 https://osvita.diia.gov.ua/courses/bazovij-serial-iz-cifrovoi-gramotnosti-3-sezon 

На цій же платформі представлено також освітній серіал «Цифрові навички для 

вчителів». Перегляд цього серіалу навчить застосовувати онлайн-інструменти, щоб 

освітній процес став більш захопливим і ефективним. Серіал складається з 9 серій, 

тривалість серії 8-10 хвилин. 

Режим  доступу https://osvita.diia.gov.ua/courses/serial-iz-tsyfrovoi-

hramotnosti-dlia-vchyteliv 

Також корисним буде освітній серіал «Карантин: онлайн-сервіси для 

вчителів». Серіал розрахований для новачків у застосуванні дистанційних форм 

навчання. Під час курсу, що складається з 6 серій тривалістю від 8 до 26 хвилин, 

педагоги дізнаються про алгоритми та комунікацію з здобувачами освіти на період 

навчанняза допомогою дистанційних технологій, а також про набір сервісів і специфіку 

їх використання, зокрема: Google Classroom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Zoom, Class 

Dojo, Classtime, Viber та інші. За допомогою курсу педагоги навчаться комунікувати з 

здобувачами освіти онлайн, користуватись онлайн-сервісами, створювати 

відеоконференції, збирати файли з роботами, оцінювати результати роботи  онлайн, 

контролювати виконання завдань, надавати консультації та створювати віртуальний 

простір для спілкування між педагогами. 

Режим доступу https://osvita.diia.gov.ua/courses/online-services-for-teachers 

Всі курси на платформі «Дія» доступні також жестовою українською мовою. 

https://osvita.diia.gov.ua/courses/bazovij-serial-1-sezon
https://osvita.diia.gov.ua/courses/bazovij-serial-iz-cifrovoi-gramotnosti-2-sezon
https://osvita.diia.gov.ua/courses/bazovij-serial-iz-cifrovoi-gramotnosti-3-sezon
https://osvita.diia.gov.ua/courses/serial-iz-tsyfrovoi-hramotnosti-dlia-vchyteliv
https://osvita.diia.gov.ua/courses/serial-iz-tsyfrovoi-hramotnosti-dlia-vchyteliv
https://osvita.diia.gov.ua/courses/online-services-for-teachers
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Для підвищення власної обізнаності щодо специфіки організації навчання за 

допомогою дистанційних технологій варто переглянути відеозаписи з Онлайн-

EdCamp 2020: 

«Як організувати дистанційне навчання і залишитисяв здоровому 

глузді» О. Северенчук.  

Режим доступу  https://www.youtube.com/watch?v=G_TMl9BzW9E 

«Дистанційне навчання – «101» виклик сучасності» М. Ткачука.  

Режим доступу https://www.youtube.com/watch?v=cD1Nwmg3sEg 

«Як зробити дистанційне навчання більш ефективним, ніж 

аудиторне» О. Радченка. 

 Режим доступуhttps://www.youtube.com/watch?v=xVYF5PKJWqs 

«Дистанційна освіта. Розвивати не можна відпускати. Де 

кома?»С. Колебошина.  

Режим доступу https://www.youtube.com/watch?v=hxNXwC97AN0 

Google запустив українську версію ресурсу для допомоги педагогам та 

здобувачам освіти у навчанні за допомогою дистанційних технологій «Навчайся з 

дому». Це головний центр інформації, підказок, тренінгів та інструментів з ресурсу 

Google for Education, який допоможе педагогам продовжувати викладати, навіть якщо 

вони фізично не перебувають у закладі освіти. На сайті пропонують поради, як почати 

дистанційні заняття, зокрема: 

як навчати з дому за допомогою відео зустрічей; 

як викладати дистанційно без відеоконференцій; 

як зробити заняття доступними для всіх здобувачів освіти; 

як залучити батьків та здобувачів освіти до активної співпраці під час  навчання за 

допомогою дистанційних технологій; 

як співпрацювати з іншими педагогами. 

Режим доступу: https://teachfromhome.google/intl/uk/ 

Крім того, варто зазначити, що відповідно до постанови КМУ від 21.08.2019           

№ 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних 

працівників» педагогічні та науково-педагогічні працівники  самостійно 

обирають конкретні форми, види, напрями та суб’єктів надання освітніх послуг з 

підвищення кваліфікації (режим доступу https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-

%D0%BF#n114). Тож, якщо ви потребуєте підвищення кваліфікації саме з цифрової 

грамотності або організації навчання за допомогою дистанційних технологій, то 

можете самостійно обирати ці напрями. Детально з основними перевагами та 

можливостями підвищення кваліфікації можна ознайомитись за 

посиланням https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0

%B8%D0%BD%D0%B8/2020/01/21/kvalifikatsii.pdf . 

  

В яких формах найкраще організовувати навчання за допомогою 

дистанційних технологій в позашкільній освіті? 

Вибір форми організації навчання за допомогою дистанційних технологій в 

позашкільній освіті здійснює педагог відповідно до визначеної мети заняття та 

бажаного результату, а також від напряму позашкільної освіти та навчальної програми. 

Основними формами онлайн комунікації є: 

Відеоконференція– це конференція в режимі реального часу онлайн. Вона 

проводиться у визначений день і час. 

Форум –найпоширеніша форма спілкування у навчанніза допомогою 

дистанційних технологій. Кожний форум присвячений певній проблемі або темі. 

Модератор/ка форуму реалізує обговорення, стимулюючи питаннями, повідомленнями, 

новою цікавою інформацією. Програмне забезпечення для форумів дозволяє приєднати 

різні файли певного розміру. Кілька форумів можна об’єднати в один великий. 

Наприклад, під час роботи малої групи  здобувачів освіти над проєктом створюються 

https://www.youtube.com/watch?v=G_TMl9BzW9E
https://www.youtube.com/watch?v=cD1Nwmg3sEg
https://www.youtube.com/watch?v=xVYF5PKJWqs
https://www.youtube.com/watch?v=hxNXwC97AN0
https://teachfromhome.google/intl/uk/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF#n114
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF#n114
https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2020/01/21/kvalifikatsii.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2020/01/21/kvalifikatsii.pdf
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форуми для кожної окремої групи з метою спілкуватися під час дослідження щодо 

поставленого для групи завдання, потім — обговорити загальну проблему проєкту 

спільно, з залученням усіх учасників освітнього процесу (веб-конференція). 

Чат– спілкування користувачів мережі в режимі реального часу, засіб 

оперативної комунікації людей через інтернет. Є кілька різновидів чатів: текстовий, 

голосовий, аудіо-, відеочат. Найбільш поширений – текстовий чат. Голосовий чат 

дозволяє спілкуватися за допомогою голосу, що під час вивчення іноземної мови в 

дистанційній формі є важливим моментом. З освітньою метою у разі необхідності 

можна організувати спілкування в чатах з носіями мови. Це реальна можливість мовної 

практики, яка проводиться в рамках запропонованої для дискусії проблеми, сумісної 

проєктної діяльності, обміну інформацією. Соціальні мережі, служби обміну миттєвими 

повідомленнями та мобільні застосунки на кшталт Viber дозволяють створювати чати, 

зокрема закриті групи, та вести обговорення тем, завдань, проблем, інформації. 

Блог– це форма спілкування, яка нагадує форум, де право на публікацію 

належить одній особі чи групі людей. Автор (педагог, один здобувач освіти чи їх група) 

розміщує на сайті свого мережевого щоденника (блогу) допис (твір, есе) і надає 

можливість іншим здобувачам освіти прочитати й прокоментувати розміщений 

матеріал. У здобувачів освіти з’являється можливість обговорити й оцінити якість 

публікації, зокрема й іноземною мовою, що сприяє розвиткові мовленнєвих навичок. 

Електронна пошта– це стандартний сервіс інтернету, що забезпечує 

передавання повідомлень як у формі звичайних текстів, так і в інших формах 

(графічній, звуковій, відео) у відкритому чи зашифрованому вигляді 

  

Як правильно спланувати навчання за допомогою дистанційних 

технологій та скласти графік? 
Варто врахувати під час організації навчання за допомогою дистанційних 

технологій, що обставини в кожній родині можуть відрізнятися. Важливо розуміти, що 

здобувачі освіти мають узгоджувати свій графік навчання в позашкіллі із основним 

навчанням. Не всі здобувачі позашкільної освіти можуть зустрічатись в один і той 

самий час, тому варто планувати як групові, так і індивідуальні форми онлайн занять. 

Важливо також розуміти, що педагогу і здобувачам освіти не потрібно постійно 

спілкуватися через інтернет, головне – щоб здобувач освіти міг поставити свої питання, 

з’ясувати деталі і не проводити весь свій час навчання тільки за електронним 

пристроєм. 

Важливо усвідомлювати, що календарно-тематичний план очного навчання під 

час навчання за допомогою дистанційних технологій може і не бути реалізований 

повністю.  В таких випадках необхідно розробити календарно-тематичний план і 

розклад дистанційних занять із розподіленим часом для роботи онлайн, самостійної 

роботи, консультацій тощо, та узгодити його з усіма здобувачами освіти групи (класу) 

та  керівником закладу позашкільної освіти. Слід враховувати можливості здобувачів 

освіти і сімейний розпорядок дня, щоб не перевантажувати дитину та не позбавити її 

бажання займатись. 

  

Які інструменти організації навчання за допомогою дистанційних 

технологій в позашкільній освіті варто використовувати? 
У зв’язку з епідеміологічною ситуацією, яка склалась у всьому світі, оператори 

освітніх платформ у мережі Інтернет створюють інструменти, щоб допомогти 

педагогам налагодити ефективний процес навчанняза допомогою дистанційних 

технологій. Більшість з них є безкоштовними для закладів освіти та педагогів. 
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Платформи для онлайн взаємодії : 
Google Meet www.meet.google.com– відеозустрічі інтегровані з іншими онлайн 

інструментами Google; 

Skype https://education.skype.com– відео та аудіодзвінки з функцією розмов, чатів 

і можливістю взаємодії; 

Zoom https://zoom.us/download– сервіс для проведення відеоконференцій та 

онлайн-зустрічей. Для їх проведення потрібно створити обліковий запис. Безкоштовна 

версія програми дозволяє проводити відеоконференцію тривалістю 40 хвилин. Zoom 

можна використовувати для індивідуальних та групових занять. Користувачі можуть 

використовувати додаток як на комп’ютері, так і на планшеті чи смартфоні. До 

відеоконференції можна підключитися за посиланням або ідентифікатором 

конференції. Заняття можна планувати заздалегідь, а також зробити посилання для 

постійних зустрічей у певний час; 

Loom www.loom.com– платформа для відео та аудіоконференцій, взаємодії, 

підтримки чатів і проведення вебінарів. 

Google Classroom https://classroom.google.com— це сервіс, що пов’язує Google 

Docs, Google Drive і Gmail, дозволяє організувати онлайн-навчання, використовуючи 

відео-, текстову та графічну інформацію. Педагог має змогу проводити тестування, 

контролювати, систематизувати, оцінювати діяльність, переглядати результати 

виконання завдань, застосовувати різні форми оцінювання, коментувати й 

організовувати ефективне спілкування в режимі реального часу. Основним елементом 

Google Classroom є групи. Завдяки сервісу для спілкування Hangouts забезпечена 

можливість миттєвогообміну повідомленнями в режимі реального часу,  демонструвати 

екрани своїх гаджетів. Така трансляція автоматично  публікуватиметься на YouTube-

каналі, який необхідно створити. Також платформа дозволяє за допомогою Google-

форм збирати відповіді учнів і потім проводити автоматичне оцінювання результатів 

тестування. 

Moodle https://moodle.org/– безкоштовна відкрита система управління 

дистанційним навчанням. Дозволяє використовувати широкий набір інструментів для 

освітньої взаємодії. Зокрема, надає можливість подавати навчальний матеріал у різних 

форматах (текст, презентація, відеоматеріал, веб-сторінка; заняття як сукупність веб-

сторінок з можливим проміжним виконанням тестових завдань); здійснювати 

тестування та опитування з використанням питань закритого і відкритого типів; 

здобувачі освіти можуть виконувати завдання з можливістю пересилати відповідні 

файли. Крім того, система має широкий спектр інструментів моніторингу навчальної 

діяльності. Moodle має у своєму інструментарії: форми здавання завдань; завантаження 

файлів; журнал оцінювання; обмін повідомленнями; календар подій; новини та анонси; 

онлайн-тестування; інтегровану Вікіпедію. 

Платформи для виготовлення цифрового навчального контенту: 
Thinglink https://www.thinglink.com– інструмент для створення інтерактивних 

зображень, відео та інших мультимедійних ресурсів; 

Buncee https://app.edu.buncee.com– інструмент для створення візуальних 

презентацій навчального контенту, у т.ч. мультимедійних уроків, матеріалів, бюлетенів 

і презентацій; 

EdPuzzle https://edpuzzle.com– програмне забезпечення для створення 

відеозанять; 

Kaltura https://corp.kaltura.com/solutions/education/– інструменти керування та 

створення відеоконтенту з можливістю інтеграції в різноманітні системи керування 

навчальним процесом; 

Squigl https://squiglit.com– платформа для створення контенту, який трансформує 

усні презентації та тексти в анімовані відео. 

Coggle https://coggle.it/– сайт для створення ментальних карт. Ментальні (mind-

maps) карти або інтелект карти  - це техніка візуалізації способів мислення, 

http://www.meet.google.com/
https://education.skype.com/
https://zoom.us/download
http://www.loom.com/
https://classroom.google.com/
https://moodle.org/
https://www.thinglink.com/
https://app.edu.buncee.com/
https://edpuzzle.com/
https://corp.kaltura.com/solutions/education/
https://squiglit.com/
https://coggle.it/


125 
 

запам'ятовування, згадування, вирішення творчих завдань, а також можливість 

представити і наочно висловити свої внутрішні процеси обробки інформації, вносити в 

них зміни, удосконалювати. 

Інтелект-карти - це інструмент, що дозволяє: 

простіше працювати з інформацією: запам'ятовувати, розуміти, відновлювати логіку; 

зручно використовувати для презентації матеріалу і наочного пояснення своєї позиції 

співрозмовникам;дозволяє простіше приймати рішення, створювати плани, розробляти 

проекти. 

Canva https://www.canva.com/– ресурс для створення презентацій. 

Slidesgo https://slidesgo.com/– ресурс із шаблонами готових презентацій та їх 

елементів. 

  

Допоміжні ресурси для створення різноманітного контенту для занять: 
Classtime https://www.classtime.com/uk  — платформа для створення 

інтерактивних навчальних додатків, яка дозволяє вести аналітику навчального процесу 

і реалізовувати стратегії індивідуального підходу. Є бібліотека ресурсів, а також 

можливість створювати запитання. 

LearningApps.org http://learningapps.org/— онлайн-сервіс, який дозволяє 

створювати інтерактивні вправи. Їх можна використовувати в роботі з інтерактивною 

дошкою або як індивідуальні вправи для учнів. Дозволяє створювати вправи різних 

типів на різні теми. 

Google Presentations https://www.google.com/intl/ru/slides/about/– сервіс, схожий 

на Power Point за набором інструментів, але при цьому дозволяє створювати та 

редагувати презентації онлайн цілою командою. 

Slideboom http://www.slideboom.com/– сервіс для публікації презентацій (також 

тут можна додавати аудіо згідно з інструкцією за 

посиланням https://www.youtube.com/watch?v=ucoik47Owq0) та пошуку цікавих 

презентацій інших користувачів. Є можливість обговорення знайдених презентацій, 

додавання їх у «вибране». Сервіс можна також використовувати у проєктній діяльності 

з учнями – коли потрібно обговорити та оцінити створені ними презентації. 

Sway https://sway.com/– сервіс для створення презентацій онлайн. Дозволяє легко 

обрати потрібний дизайн: колір і шрифт, додати зображення чи фото. У безкоштовній 

версії презентації не можна завантажити на комп’ютер (переглядати без Інтернету), але 

можна показувати їх онлайн та поділитися посиланням на них з іншими людьми. 

Haiku Deck https://www.haikudeck.com/– сервіс для створення коротких 

презентацій. Головне тут: доносити інформацію максимально коротко, вказуючи лише 

ключові ідеї (сервіс встановлює ліміт щодо максимальної кількості слів у слайді). Для 

підсилення значення слів сервіс пропонує набір гарних зображень і шаблонів. 

Slides https://slides.com/– сервіс для створення інтерактивних онлайн-

презентацій. Тут можна легко підібрати дизайн, додати фото, зображення, посилання на 

відео. Крім традиційних презентацій, сервіс дозволяє створювати мультимедійні 

проєкти/лонгріди (невеликі історії з малою кількістю лаконічного тексту та великою 

кількістю візуальних засобів). 

Prezi http://prezi.com/– сервіс для створення інтерактивних мультимедійних 

презентацій з розгалуженою  структурою, або лонгрідів. Дозволяє імпортувати відео 

матеріали, графіки, фотографії та інші засоби для візуалізації презентації. 

Інтерактивний формат створюється за допомогою технології масштабування 

(наближення та віддалення зображення). Особливість Prezi полягає в тому, що на 

відміну від «класичної» презентації, де міняються слайди, переходи між зображеннями 

відбуваються зі збільшенням окремих частин одного слайду. 

Emaze https://www.emaze.com/ru/– сервіс зі створення динамічних онлайн-

презентацій. Містить шаблони та переходи між слайдами (за технологією 

масштабування на зразок Prezi). 

https://www.canva.com/
https://slidesgo.com/
https://www.classtime.com/uk
http://learningapps.org/
https://www.google.com/intl/ru/slides/about/
http://www.slideboom.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ucoik47Owq0
https://sway.com/
https://www.haikudeck.com/
https://slides.com/
http://prezi.com/
https://www.emaze.com/ru/
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VisualBee http://www.visualbee.com/– сервіс, що дозволяє автоматично 

доповнити презентації, створені в Power Point, додатковим наочним контентом. 

Projeqt https://projeqt.com/education– сервіс для створення динамічних онлайн-

презентацій. Наповнювати їх можна документами, зображеннями, фото, слайдами; 

посиланнями на YouTube-відео, аудіо, Google-карти, опитувальники та зображення (в 

Instagram, Flickr) з Інтернету чи соціальних мереж. 

Showpad https://www.showpad.com/– сервіс, що містить інструментів для 

візуалізації інформації у презентаціях та створення презентацій у форматі інфографіки. 

Зручний для донесення інформації, насиченої багатьма фактами. Інструменти сайту 

дозволяють вигідно продемонструвати статистичні дані, опитування, графіки, цифри, 

карти, таблиці тощо. 

Sliderocket http://www.sliderocket.com/– сервіс зі створення презентацій онлайн. 

Має багато різних інструментів та візуальних ефектів, можливість додати відео, фото та 

зображення для оформлення ваших слайдів. 

SlideDog http://slidedog.com/– сервіс, що пропонує створити не звичайну 

презентацію, а цілий плейліст з різних матеріалів – слайдів Power Point, сторінок PDF, 

фото та зображень, відео, посилань на цікаві сторінки в Інтернеті тощо – обрати 

потрібний порядок відтворення та презентувати аудиторії. Демонструвати таку 

презентацію можна лише за наявності Інтернету. 

Zentation http://www.zentation.com/– сервіс, що дозволяє додавати до 

презентацій  відео (з YouTube або власні, завантажені на YouTube ), які 

демонструються одразу поруч зі слайдами презентації (створеної в Power Рoint). Можна 

використовувати його не лише для проєктної діяльності, а й для створення вебінарів. 

Містить багато шаблонів для створення анімацій, а також можливість додавати музику 

чи записувати власний голосовий супровід до зображень. 

PowToon https://www.powtoon.com/2/– сервіс для створення невеликих 

відеопрезентацій. Дозволяє наповнювати відео слайдами, графіками, анімацією, 

текстами, фігурами та музикою. 

Emaze https://www.emaze.com/ru/– сервіс зі створення динамічних онлайн-

презентацій. Містить цікаві шаблони та переходи між слайдами (за технологією 

масштабування на зразок Prezi та багато інших). Є можливість додавати музику чи 

голосовий супровід до слайдів. 

Wideo http://wideo.co/en/– сервіс для створення невеликих презентацій у вигляді 

анімацій. На сайті представлені фони, картинки, фігурки та об’єкти на різну тематику; 

можна також додати музику й текст, завантажити ваші зображення чи фото. 

Showbox https://showbox.com/– сервіс, що дозволяє створити короткі 

відеопрезентації/лекції лише за допомогою комп’ютера. У таку презентацію можна 

додати картинки, фрагменти інших відео, запис власного виступу (до 15 секунд), аудіо 

коментарі до зображень. 

Knovio http://www.knovio.com/– сервіс, що допоможе зробити ваші презентації, 

створені в Power Point, яскравішими – додавши до них аудіо- чи відеоряд. 

VCASMO http://www.vcasmo.com/– сервіс для створення презентацій, що 

поєднують в собі слайди разом з зображеннями, музикою, відео- чи аудіосупроводом. 

GoAnimate https://goanimate.com/– сервіс для створення презентацій у вигляді 

анімацій. Має дуже великий набір шаблонів-зображень, частину з яких можна навіть 

редагувати (змінювати нахил, забирати зайві для вас деталі). 

Moovly https://www.moovly.com/– сервіс для створення анімованих презентацій. 

Має широкий вибір шаблонів. 

Animaker http://www.animaker.com/pricing– сервіс для створення анімованих 

презентацій, інфографіків i відеоінфографіків. Є багато шаблонів, можна додавати 

зображення та аудіо. 

Protagon https://plotagon.com/education– сервіс для створення анімованих 

відеороликів. Є безкоштовна версія з невеликим набором персонажів та сцен. Можна 

http://www.visualbee.com/
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використати цей інструмент для проведення презентацій чи міні-лекцій у новому 

цікавому форматі. 

Tacck https://tackk.com/– сервіс для створення публікацій. Має вигляд онлайн-

сторінки, на яку ви можете завантажити фото, відео, текст, карту (місце знаходження) 

та підібрати гарне оформлення. Також можна ділитися посиланням на цю сторінку з 

іншими. Сервіс можна використовувати для створення коротких презентацій, 

оголошень, міні-звітів, есе, оформлення лекцій, виступів, подій тощо. 

Сасоо https://cacoo.com/lang/en/– інструмент для колективного створення діаграм 

та схем онлайн. Він дозволяє учасникам команди одночасно заповнювати поля спільної 

діаграми. Тут діє спеціальний чат, у якому можна обговорювати роботу зі схемами в 

реальному режимі. 

FreeMind http://sourceforge.net/projects/freemind/– програма для створення 

діаграм зв’язків (так званих «карт пам’яті» чи «mind maps»). Вона дозволяє 

візуалізувати великі обсяги інформації – подавати їх у структурованій формі для 

кращого сприйняття. 

Dipity http://www.dipity.com/– сервіс для презентації історій, фактів чи явищ, які 

потрібно подати у певному хронологічному порядку. Це може бути чиясь біографія, 

історія виникнення явища/теорії/організації, зокрема, вашого закладу 

освіти/міста/країни тощо. 

Screenshot.com.ua http://screenshot.com.ua/makeit.cgi– сервіс дозволяє 

«сфотографувати» екран/сторінку цілого сайту – для подальшої його демонстрації у 

ваших презентаціях. 

Mapbox https://www.mapbox.com/– сервіс для стилізації карт та візуалізації 

зібраної інформації щодо різних країн. 

Desygner https://desygner.com/– сервіс для створення постерів, сертифікатів, 

візитівок, обкладинок для сайтів, блогів, подій тощо. 

Totalgraffiti.com http://totalgraffiti.com/totalgraffitifront.swf– онлайн-сервіс для 

створення картинок у вигляді графіті. Допоможе цікаво оформити презентації, проєктні 

роботи, постери тощо. 

Calameo http://en.calameo.com/– сервіс для створення інтерактивних публікацій 

(у вигляді журналів, брошур, каталогів, презентацій, звітів тощо). Інтерактивний 

документ створено так, аби зберегти відчуття паперового документу: є можливість 

перегортати сторінки, відмічати певні моменти тощо. 

StoryJumper https://www.storyjumper.com/– сервіс для створення онлайн-книг. 

Має зручний набір інструментів для дизайну та можливість завантажувати власні 

зображення чи фото. Тут також можна знаходити книги, створені іншими 

користувачами. 

Особливості застосування кожного із перелічених ресурсів можна знайти в 

мережі Інтернет. 

Стосовно порад щодо корисних сервісів для організації навчання за допомогою 

дистанційних технологійварто також переглянути відеозаписи з Онлайн-EdCamp 

2020: 

«Суперп’ятірка онлайн інструментів для дистанційного навчання»            

С. Гутнєвої. 

 Режим доступуhttps://www.youtube.com/watch?v=GJSSX5bmxdM 

«IT-рішення MICROSOFT для українських освітян у світі, який 

змінився» М. Лютинської. 

 Режим доступуhttps://www.youtube.com/watch?v=u_QvtYZdyHo 

«Дистанційна освіта з MOZABOOK – це цікаво та 

легко» А. Табачника, Д. Галька.  

Режим доступу https://www.youtube.com/watch?v=MnRiwgkapkw 

  

https://tackk.com/
https://cacoo.com/lang/en/
http://sourceforge.net/projects/freemind/
http://www.dipity.com/
http://screenshot.com.ua/makeit.cgi
https://www.mapbox.com/
https://desygner.com/
http://totalgraffiti.com/totalgraffitifront.swf
http://en.calameo.com/
https://www.storyjumper.com/
https://www.youtube.com/watch?v=GJSSX5bmxdM
https://www.youtube.com/watch?v=u_QvtYZdyHo
https://www.youtube.com/watch?v=MnRiwgkapkw
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Які критерії вибору засобів організації навчанняза допомогою дистанційних 

технологій? 
Які ресурси використовувати для навчанняза допомогою дистанційних 

технологій, вирішують заклади освіти і педагоги. Міністерство не надає конкретних 

рекомендацій користуватись тими чи іншими ресурсами для навчання за допомогою 

дистанційних технологій. Для забезпечення навчання за допомогою дистанційних 

технологій педагоги можуть створювати власні веб-ресурси або використовувати інші 

веб-ресурси на свій вибір. При цьому обов’язково надати  здобувачам освіти 

рекомендації щодо використання ресурсів, послідовності виконання завдань, 

особливостей контролю тощо. 

Найголовнішим критерієм вибору інструментів для організації навчання за 

допомогою дистанційних технологій мають бути: 

- відповідність поставленим методичним цілям, тобто те, наскільки певний сервіс 

чи ресурс уможливлює досягнення очікуваних результатів навчання в 

дистанційному форматі; 

- універсальність – можливість використовувати одну і ту ж платформу для всіх 

типів занять, щоб скоротити кількість різних платформ, які використовуються 

педагогом для навчання; 

- зрозумілість інтерфейсу – перевагу краще надати україномовним ресурсам або 

таким, що мають зрозумілий інтерфейс; 

- водночас важливо врахувати можливі особливі освітні потреби здобувачів 

освіти та засади універсальної доступності програмних засобів; 

- в умовах, коли навчання відбувається за допомогою персональних пристроїв, 

слід зважати на розмаїття цих пристроїв та обирати ресурси, які максимально 

підходять для різних платформ (персональних комп’ютерів, планшетів, 

мобільних пристроїв, які працюють на операційній системі iOS та Android 

тощо); 

- інформаційну безпеку - мінімізувати кількість платформ, на яких пропонується 

реєструватись здобувачам освіти та педагогам. Потрібно уважно 

ознайомлюватись із правилами використання платформ і, наскільки можливо, 

мінімізувати обсяг персональних даних, які фіксуються на них. 

  

Як перевірити засвоєння знань, умінь та навичок в умовах навчанняза допомогою 

дистанційних технологій? 

Педагоги самостійно обирають зручні для них форми перевірки результатів 

навчання за допомогою дистанційних технологій.Оцінювання результатів навчання за 

допомогою дистанційних технологій можна зробити за допомогою онлайн сервісів: 

Тести з автоматичною перевіркою. Зазвичай тестові системи надають можливість 

створювати запитання різних типів (множинний вибір, текстова або числова відповідь, 

упорядкування, встановлення відповідності тощо). Часто є доступними бібліотеки 

готових запитань, які можна додати до власних сесій тестування, змінюючи їх у разі 

потреби. Більшість сервісів передбачають можливість формування запитань, іноді з 

варіантами відповідей, з використанням зображень, аудіо- та відеофрагментів. Серед 

типових налаштувань онлайн-тестів варто відзначити можливість перемішувати 

запитання та варіанти відповідей у них, встановлювати часові обмеження (час на 

спробу, час відкриття тесту для виконання), обмежувати кількість спроб, а також спосіб 

або час повідомлення результатів тестування. Слід урахувати, що автоматизована 

перевірка, хоч і значно спрощує рутинну роботу педагога, часом є недостатньою для 

достовірної діагностики успішності опанування знаннями. Тому доцільно доповнювати 

тестові завдання практичними роботами. Онлайн-тести можна створювати в Google-

формах, а також на спеціалізованих платформах, 

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

https://www.classtime.com/uk/
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Сервіси для відпрацювання практичних навичок –спрямовані на формувальне 

оцінювання. Зазвичай у таких системах здобувач освіти має можливість виконати 

завдання, перевірити правильність, повернутись до опрацювання матеріалу і знову 

спробувати виконати завдання. Педагог може отримувати або не отримувати дані про 

ці спроби. Завдання, які пропонуються здобувачам освіти, можуть мати вигляд 

тестових (множинний вибір, установлення відповідності, впорядкування, позначення 

ділянки на зображенні тощо) або ігрових (пройти лабіринтом, відповідаючи на 

запитання, розв’язати кросворд, відгадати слово за буквами, скласти пазл тощо). Такі 

сервіси не стільки оцінюють правильність відповіді з першої спроби, скільки 

допомагають з’ясувати власні прогалини та зосередитись на корекції. Подібні вправи 

можна пропонувати для закріплення певних навичок. Однією з найдоступніших 

платформ для створення практичних вправ є https://learningapps.org/, а для надання 

формувального зворотного зв’язку існує спеціалізований 

сервіс https://goformative.com/Цікаві можливості розробляти різноманітні інтерактивні 

вправи на основі флеш-карток надають 

сайти https://www.studystack.com/та https://quizlet.com/  Якщо педагог та здобувачі 

освіти практикують використання робочих зошитів, роботу з ними можна перенести в 

онлайновий режим через сервіси https://www.liveworksheets.com/, https://wizer.me/  чи 

аналогічні. 

Інтерактивні сервіси миттєвого опитування. За допомогою цифрових 

інструментів можна організувати швидкі опитування як задля з’ясування рівня 

оволодіння певною темою, так і для з’ясування ставлення здобувачів освіти до певного 

питання. Такі опитування відбуваються в режимі реального часу і допомагають 

урізноманітнити онлайн-заняття. Зазвичай подібні сервіси передбачають, що педагог 

попередньо готує перелік запитань, які надає здобувачам освіти під час заняття. 

Здобувач освіти має обрати або записати відповідь, а педагог, отримавши узагальнені 

результати опитування, — продемонструвати їх і використати для побудови 

подальшого ходу заняття. Відповіді можуть відображатись одразу на спільному 

різними способами: рейтингом, хмаркою слів, рухомим рядком, діаграмами, графіками, 

списком, кластерами тощо. 

Анкетування– для поточного контролю в ході дистанційного навчання зручно 

використовувати різноманітні анкети. Анкета є достатньо гнучким інструментом, 

оскільки питання можна ставити безліччю різних способів. 

Існує цілий спектр цифрових інструментів, які дозволяють створювати 

інформаційні продукти для підтримки навчального процесу. Вони ж можуть бути 

використані здобувачами освіти для того, щоб продемонструвати опанування певної 

теми з навчального матеріалу. Зокрема, практично будь-який мобільний телефон надає 

можливість записувати відео і продемонструвати набуття певних компетентностей. 

Існують спеціалізовані платформи обміну відеороликами, на яких учні можуть 

завантажувати свої відеовідповіді, коментувати їх, дискутувати 

(наприклад https://info.flipgrid.com/) Окрім відеороликів, об’єктами цифрової творчості 

учнів можуть бути: 

- карти понять https://www.mindmeister.com/; 

- комікси https://www.storyboardthat.com/; 

- блоги https://www.blogger.com/; 

- програми https://scratch.mit.edu/; 

- інфографіка https://www.canva.com/; 

- анотовані зображення https://www.thinglink.com/; 

- флеш-картки, власні тести тощо. 

Цікавим може бути завдання створити уявну сторінку в соціальній мережі для 

персонажа книги (так званий фейкбук https://www.classtools.net/FB/home-page) 

  

 

https://learningapps.org/
https://goformative.com/
https://www.studystack.com/
https://quizlet.com/
https://www.liveworksheets.com/
https://wizer.me/
https://info.flipgrid.com/
https://www.mindmeister.com/
https://www.storyboardthat.com/
https://www.blogger.com/
https://scratch.mit.edu/
https://www.canva.com/
https://www.thinglink.com/
https://www.classtools.net/FB/home-page
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Що робити, коли використання цифрових та онлайн-технологій неможливе? 
В таких випадках варто використовувати доступні канали комунікації, крім 

Інтернету (телефонний зв'язок тощо), та завдання з підручників, робочих зошитів, 

інших друкованих навчальні матеріали та джерел. Якщо здобувач освіти не має доступу 

до електронного пристрою, то варто звернутись до місцевих органів управління 

освітою за допомогою. Варто зазначити, що Міністерство цифрової трансформації 

України до 2024 року прагне забезпечити 100-відсоткове покриття населених пунктів та 

їхніх соціальних об’єктів високошвидкісним інтернетом. Міністерство цифрової 

трансформації України запустилосайт www.broadband.gov.ua, який дозволить 

мешканцям України доєднатися до збору релевантних даних про реальне покриття. 

Педагоги, здобувачі освіти, батькиможуть залишити на сайті свій відгук про реальну 

ситуацію з інтернетом у закладі освіти. 

  

Приклади занять та майстер-класів від державних центрів позашкільної освіти 

можна знайти за посиланнями: 
1. Національний центр «Мала академія наук 

України»http://man.gov.ua/ua/activities/online_navchannya 

2. Національний еколого-натуралістичний центр учнівської 

молоді https://nenc.gov.ua/?page_id=26349 

3. Український державний центр позашкільної освіти 

https://www.youtube.com/channel/UChNQCnpxslM8TPKc0PwrOPw 

1. Український державний центр національно-патріотичного виховання, краєзнавства і 

туризму учнівської молоді http://ukrjuntur.org.ua/dystantsiine-navchannia.html 

  

 

Корисні посилання на інтернет-ресурси за напрямками 

позашкільної освіти  

Художньо-естетичний напрям  

• Ярмарок Майстрів. Сайт з  хендмейду, розділ «Майстеркласи», авторські 

розробки, фото- та онлайн заняття з 44 напрямків художньої творчості. 

https://qrgo.page.link/PTE6o  

• Сайт «Навчально-естетичний комплекс «Художня школа»». Адреси 

віртуальних музеїв і  художніх галерей. https://qrgo.page.link/Mjwqz/ 

• Пінакотека Брера, Мілан. https://pinacotecabrera.org/  

• Галерея Уффіці, Флоренція. https://www.uffizi.it/mostrevirtuali 

•Національний археологічний музей в Афінах. https://www. 

namuseum.gr/en/collections/  

•Національний музей Прадо, Мадрид. https://www. museodelprado.es/en/the-

collection/art-works 

 • Музей Лувру, Париж. https://www.louvre.fr  

 • Британський музей, Лондон. https://www.britishmuseum. org/ 

 •Музей мистецтва Метрополітен, Нью-Йорк. https:// 

artsandculture.google.com/partner/the-metropolitanmuseum-of-art  

• Національна галерея мистецтв, Вашингтон. https://www. nga.gov/index.html  

• Театр імені Івана Франка, Київ. Канал Національного академічного 

драматичного театру ім. І. Франка, присвячений історії театру, майстрам його сцени 

і виставам: минулим, сьогоднішнім та прийдешнім. Рубрики: історія театру, 

відеотрансляції вистав, розповіді про відомих акторів тощо. 

https://qrgo.page.link/RNZwk 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbroadband.gov.ua%2F%3Ffbclid%3DIwAR1xQ0wkj9TGdw4ZpIIALX9FYBCTBtZP3-PKCSWP6r3OZMeLRr9_zO2Trtc&h=AT01-G2bZwB7nUcPcziyjOiMhHapVFy2NJcSmprHutgX4iqMfAdf1ue1X0x4EB_tcXvVfHuL-lLKbC77l7mfoFm1y_qtXJffZJOmvAZWG9RUvnf6Zm4c4nBEppAwxlGgYza7J3836RRa6SXtCVfiSRiTlwjh7ug8KiCbFrXs6nM6QmRKLRFcCq3mDu5mPszIPDtGuNVOe0Rlp6Sk7xcvgDMZgUHXXE9734fO8nF6NjD-pZBDuvWshTV06MzsJREv2bJcbArsk1sOCWigyvYDovqxOtLH1A6RLTFlVJ13VGC4LFCIO5oqAMGi4A2xpc3BMH4jRakTCMBNIQqtNjj6K5bp9YzvdD-JWeZ_7qYm9hsXfYMyPFH-V6IrDJEhbPjuv2zc_Q_XcUIsj-0SuHcmJ4g_9e2GRC4rD2w-LlwMZoueBfG-Iq_yqZTKTCrnk9KuxEgFk2N8xGD_Q73Sl36mW8fBryX6Ys2QvJQhuSoiWFHq4ll8OYKqOMa6H45dDngz9I4TMSYuyfWQYjJyrutzmh-t0IdyANBxQLAni2yi-dG_xxOXnmucMOQ5X5c0xQC-HxkkdOravQ35WP9NIC9HqcSd4SHUeb4SLC01qJh2HkvcGdJ6MfUBeYxXDLBhJB_CLFQ
http://man.gov.ua/ua/activities/online_navchannya
https://nenc.gov.ua/?page_id=26349
https://www.youtube.com/channel/UChNQCnpxslM8TPKc0PwrOPw
http://ukrjuntur.org.ua/dystantsiine-navchannia.html
http://ukrjuntur.org.ua/dystantsiine-navchannia.html
https://qrgo.page.link/PTE6o
https://qrgo.page.link/Mjwqz/
https://pinacotecabrera.org/
https://www.uffizi.it/mostrevirtuali
https://www.louvre.fr/
https://qrgo.page.link/RNZwk
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 •Львівський академічний театр ім.  Л.  Курбаса. Канал на YouTube. Містить 

окрему добірку із  відеоретроспективами вистав. Запис здійснений у 90-тих та на 

початку 2000- них. Постановки за мотивами Платона, Шекспіра та Ліни Костенко.  

 •Віденська державна опера. Онлайн-трансляції вистав. https://www.wiener-

staatsoper.at 

 •Берлінська філармонія. Офіційний сайт Берлінського філармонічного оркестру: 

записи архівних концертів. https://www.digitalconcerthall.com   

• Цирк Du Soleil. Трансляції вистав. https://qrgo.page.link/ YQogX  

•Світові й українські мистецькі майданчики на онлайн-платформах. Додатки 

з  доповненою та віртуальною реальністю. https://qrgo.page.link/UmrN7 

•Онлайн-кінотеатр DOCU/SPACE. Онлайн-платформа з кінодокументалістики. 

Інтернет-кінотеатр документальних фільмів про Україну. Усі проєкти були створені 

за ініціатив громадських організацій та Міжнародного фестивалю документального 

кіно про права людини DOCUDAYS UA. https://docuspace.org/project/pure-art/  

 

Гуманітарний напрям. Туристсько- краєзнавчий напрям 

•Кабінет Міністрів України. Урядовий сайт для юних громадян 

http://children.kmu.gov.ua/about/aboutsite.html  

 •Централізована бібліотечна система Голосіївського району. Періодика. 

Електронні каталоги. Творчі акції бібліотек. Тематичні виставки. Бібліотечні 

проекти. Інформ-портал «Голосієво – наш дім»  http://clsg.ho https://www.facebook. 

com/golosiivskacbs/  

 •OpenBook (Відкрита книга) — онлайн-бібліотека української та світової 

класики. Літературні твори, які стали суспільним надбанням світової культури. 

Окремою рубрикою виділені твори зі шкільної програми зарубіжної та української 

літератури 

 •Project Gutenberg — найстаріша універсальна е-бібліотека. Сайт є громадською 

ініціативою та містить близько 60 тис. книг у вільному доступі: від белетристики до 

наукових робіт англійською, португальською, німецькою та французькою мовами. 

 •Дитячий сайт «Казкар». Найкращі казки з  усього світу: англійські, німецькі, 

французькі, індійські. Українські народні казки. Казки великих казкарів: Шарля 

Перо, братів Грімм, Лесі Українки та Олександра Пушкіна http://kazkar. info/ 

 •«Дерево казок». На ресурсі зібрано казки українських та зарубіжних авторів. 

Твори можна слухати он-лайн, читати та дивитись відео. http://derevo-kazok.org/ 

 •YouTube канал імені Т.Г. Шевченка. Цікаві 15—20-хвилинні відео на тему 

історії України. Ведучі: Брати Капранови - українські письменники, видавці, 

публіцисти, громадські діячі. https://qrgo.page.link/FoySz 

 •«Книга-мандрівка. Україна». Перший український мультсеріал, про персонажі, 

історії та відкриття реальних подіях та нереальних пригодах серіал створений на 

основі бестселера «Книга-мандрівка. Україна» від креативної агенції Green Penguin 

Media. https://qrgo.page.link/Y7zSt  

 •«Уроки історії Пітона Каа» — проєкт Ігоря Алейникова, що висвітлює як 

історію України, так і всесвітню. https:// qrgo.page.link/6FKvQ  

•Музеї світу, які можна побачити онлайн. https://qrgo.page. link/yyiQzt   

•Інтернет-проєкт «Україна Incognita» всеукраїнської газети «День». Вивчення та 

осмислення української історії у віртуальному світі. Унікальний масив історичних 

та краєзнавчих матеріалів, які протягом 15 років публікувалися на сторінках газети, 

а також у виданнях Бібліотеки «Україна Incognita», переведено в  електронний 

формат  — і  тепер вони доступні на сайті «Україна Incognita». incognita.day. kiev.ua 

 • Інтелектуальна карта України http://incognita.day.kyiv.ua/ karta.html 

 • Віртуальні екскурсії музеями України. http://incognita.day. kyiv.ua/exposition  

 • Подорожі містами і селищами України. http://incognita.day. kyiv.ua/marshrut 

 • Історія і  «Я». Історичні екскурси. http://incognita.day.kyiv. ua/history   

https://www.wiener-staatsoper.at/
https://www.wiener-staatsoper.at/
https://qrgo.page.link/UmrN7
https://docuspace.org/project/pure-art/
http://children.kmu.gov.ua/about/aboutsite.html
http://derevo-kazok.org/
https://qrgo.page.link/FoySz
https://qrgo.page.link/Y7zSt
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• The Infographics Show — пізнавальний англомовний канал з  різних сфер знань. 

https://www.youtube.com/user/ TheInfographicsShow 

 • Краєзнавчо-екскурсійний відділ КПНЗ «Київський центр туризму, 

краєзнавства та військово-патріотичного виховання». Проект «Краєзнавчий 

калейдоскоп». https://qrgo. page.link/KeMvZ 

 

Військово- патріотичний напрям 

•Сайт Всеукраїнського об’єднання військово-патріотичних організацій, проєкти 

для молоді. http://vovpo.com.ua/ projects/ 

•Сайт Національного військово-історичного музею України. Екскурсії. Уроки. 

Військово-історична реконструкція. http://www.nvimu.com.ua/ 

 Науково- технічний напрям. Дослідницько - експериментальний напрям 

• Міністерство освіти і науки України, сайти провідних наукових інститутів 

України. https://qrgo.page.link/3wLBD  

• Нова школа. Навчальні відео з предметів. https://qrgo.page. link/gwtwk  

• Електронний veb-журнал Physics.com.ua. Наукові дослідження й  технічні 

розробки з  фізики. Новини, факти, люди, інтерв’ю. Теорія та практика. Каталог 

статей. Каталог посилань. Форум. Науково-технічні розробки. http://physics.com.ua/  

 • «Цікава наука». Канал для школярів та студентів розміщує перекладені 

й  озвучені українською мовою науково-популярні та освітні відео на різні наукові 

теми з  фізики, астрономії, біології, географії та математики. https:// 

ww.YouTube.com/cikavanauka  

• Інститут модернізації змісту освіти. Всеукраїнські та міжнародні 

інтелектуальні конкурси для учнів. https://qrgo. page.link/rerPG 

https://qrgo.page.link/rerPG • Мала академія наук України. Проєкти. Заходи. 

http://man. gov.ua/ 

 • Новини Київської МАН. Анонси подій, онлайн заняття наукових відділень 

і секцій. https://kman.org.ua/ua/novyny/ page/2/  

 • Міжнародні конкурси, у  яких беруть участь вихованці КМАНУМ. 

https://kman.org.ua/ua/mizhnarodni-konkursy/  

 

Еколого- натуралістичний напрям. Соціально-реалібітаційний напрям 

• Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді. Відділ 

екології та охорони природи. https://nenc. gov.ua/wp/?page_id=128  

 • Сайт Сovid19help.com.ua створений у рамках медіа-ініціативи «Вірус 

позитива». Зібрані волонтерські проєкти допомоги під час епідемії коронавірусу. 

https://qrgo.page.link/ Kqa44  

 

Фізкультурно –спортивний напрям.Оздоровчий напрям 

• Новини всіх видів спорту в Україні. http://sport.ua/  

•Тренування вдома: добірка спортивних онлайн-занять. 

https://qrgo.page.link/qoTfW  

• Тренування на всі групи м’язів в домашніх умовах. https:// 

qrgo.page.link/1hSQy  

•BALLROOM LIBRARY. Сайт видань про спортивний бальний танець. 

https://qrgo.page.link/GMKZ1 

 

http://www.nvimu.com.ua/
https://qrgo.page.link/3wLBD
http://physics.com.ua/
https://kman.org.ua/ua/mizhnarodni-konkursy/
http://sport.ua/
https://qrgo.page.link/qoTfW
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Найбільш цитовані корисні посилання 

 укладачами практичного порадника 

 
www.nbuv.gov.ua   Національна бібліотека України 

ім. І.І. Вернадського 

Wdl.org  Всесвітня цифрова бібліотека 

www.uk.wikipedia.org   Україномовна версія онлайн енциклопедії 

«Вікіпедія» 

http://books.br.com.ua/  Електронні підручники 

https://qrgo.page.link/jFd31  Всеукраїнська школа уроків онлайн на 

YouTube-каналі МОН України 

http://www.uroki.net/index.htm  Дидактичні матеріали, розробки уроків, 

документальні джерела та багато інших 

матеріалів для вчителя 

http://pidruchniki.com.ua/  Перша українська електронна бібліотека 

підручників 

 http://www.znannya.org/  Портал знань, відкриті навчальні 

матеріали, дистанційне навчання, 

дистанційне тестування знань 

 https://qrgo.page.link/6oMnK   Освітній навігатор (навчальні програми, 

конспекти уроків, посібники, збірники 

вправ, науково-дослідні роботи тощо) 

https://lib.imzo.gov.ua  Електронна бібліотека Інституту 

модернізації змісту освіти  

https://www.ed-era.com  EdEra — освітній проєкт із соціальною 

місією: зробити освіту якісною та 

доступною. Доступ до матеріалів курсів 

повністю безкоштовний 

http://lib.iitta.gov.ua  Електронна бібліотека НАПН України 

http://urok-ua.com  Освітній портал «UROK-UA» 

https://www.classtime.com/  У Classtime можна створювати питання на 

узагальнення, тести, командні ігри 

й одночасно бачити прогрес кожного учня 

в класі  

https://quizwhizzer.com/  Ігри в режимі реального часу, створені 

вчителями для вчителів середніх шкіл 

https://www.mozaweb.com/uk/  мozaBook урізноманітнює інструментарій 

шкільних уроків численними 

ілюстраційними, анімаційними та 

творчими презентаційними можливостями 

https://sway.office.com  

Padlet (http://ru.padlet.com/)  

Мультимедійні ресурси для створення, 

спільного редагування та зберігання 

інформації, універсальна онлайн-дошка 

(онлайн-стіна), дошка з інтуїтивним 
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інтерфейсом 

https://video.novashkola.ua/  Агрегатор мультимедійних навчальних 

матеріалів. На сайті можна знайти освітні 

YouTubeканали, мультимедійні уроки, 

інтерактивні тренажери й тести, зібрані 

в зручні колекції відповідно до шкільної 

програми 

https://learningapps.org  Онлайновий сервіс, який дозволяє 

створювати та використовувати наявну 

бібліотеку інтерактивних вправ 

https://quizizz.com 

 

 

Сервіс для створення вікторин і тестів, 

у тому числі й музичних 

«На Урок» https://naurok.com.ua,  

«Всеосвіта» https://vseosvita.ua/ library  

Освітні платформи для створення тестів, 

розміщення презентацій, готових уроків 

та для користування бібліотекою 

навчальних матеріалів 

 http://vo.ippo.kubg.edu.ua/  Сайт «Столичний центр відкритої освіти» 

інституту післядипломної освіти 

Київського університету імені Бориса 

Грінченка. Відкриті електронні освітні 

ресурси для дистанційного навчання учнів 

і педагогів 

https://osvita.diia.gov.ua/   Дія. Цифрова освіта. Проєкт Міністерства 

цифрової трансформації України. Освітні 

серіали з цифрової грамотності, 

розроблені студією онлайн-освіти EdEra 

за підтримки компаній: Google Україна, 

Microsoft Ukraine, Академія ДТЕК, 

Лабораторія інноваційного розвитку 

ПРООН в Україні, Cisco, СFC Consulting, 

Освіторія, Global Teacher Prize 

https://www.YouTube.com/ playlist…  Відеоінструкції до Google Classroom 

(безкоштовний сервіс, створений для 

навчальних закладів та некомерційних 

організацій) 

 https://www.palace.kiev.ua/ master_online/   Київський Палац дітей та юнацтва. 

Майстер-класи онлайн 

https://myownconference.com.ua ӹ  Платформа для проведення вебінарів. 

У безкоштовному варіанті є можливість 

підключення до 20 осіб 

https://zoom.us/webinar  Умовно-безкоштовний сервіс для 

проведення вебінарів 
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Пропозиції щодо плану дій під час дистанційної форми навчання  

1. Застосування платформ Skype, Zoom, Microsoft Team, Office 365, Google для 

організації дистанційного навчання.  

2. Використання мобільних додатків Viber, Telegram, WhatsApp, Instagram, Messenger, 

Quizlet, LearningApps, Liveworksheets, Google Classroom для організації дистанційної 

форми навчання  

3. Створення авторських YouTube каналів та сайтів для використання під час уроків, 

семінарів тощо.  

4. Систематизація, зберігання інформації та оцінювання досягнень учнів. 

План надання методичної підтримки  

1. Створення сторінки «Дистанційне навчання» на сайті науково-методичного центру 

з окремими розділами: нормативні документи; методичні рекомендації щодо 

впровадження дистанційної форми навчання; інструменти та корисні посилання для 

організації роботи онлайн; посилання на сайти прямої трансляції відеоуроків; 

формування банку авторських розробок уроків та майстер-класів вчителів району.  

2. Залучення вчителів-предметників до створення спільних, мотивуючих до навчання 

відео.  

3. Проведення відеоконференцій, вебінарів для надання методичної та психологічної 

підтримки вчителям.  

4. Систематичне проведення анкетування щодо необхідності технічної та методичної 

допомоги. 

 

Відстеження цифрових інструментів, які використовують школи  

1. Перегляд сайтів закладів освіти щодо використання сервісів та інструментів 

дистанційного навчання.  

2. Систематизація інформації від закладів освіти під час онлайн-зустрічей (два рази на 

місяць). 

 3. Створення узагальненої інформації (методистами). 

 

Які форми роботи щодо надання методичної допомоги використовують методисти  

1. Застосування відеоконференцій для надання методичної допомоги. 

 2. Використання мобільних додатків та месенджерів для організації методичної 

допомоги. 

 3. Надання інформації про корисні посилання.  

4. Висвітлення інформації на сайті науково-методичного центру (https://nmc.zt.ua) 
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