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Начальникам територіальних відділів освіти 

Завідувачам районних методичних кабінетів 

Керівникам закладів  освіти м. Запоріжжя 

 

Про організацію дистанційного 

навчання під час карантину 

 

 

Відповідно до змісту наказу департаменту освіти і науки Запорізької міської ради 

від 12.03.2020 №85р «Про запровадження карантину в закладах освіти міста», листів нау-

ково-методичного центру департаменту від 12.03.2020 №03-04/094 «Про внесення змін до 

плану роботи науково-методичного центру департаменту» від 13.03.2020 №03-04/101 

«Про нормативні документи та рекомендації щодо недопущення розповсюдження вірусу 

COVID-19», актуальним завданням у методичному забезпеченні освітнього процесу за-

кладів освіти міста Запоріжжя є організація в освітній системі міста навчальної взаємодії в 

дистанційному форматі. 

Методичні рекомендації щодо організації дистанційного навчання під час каран-

тину та алгоритм організації дистанційного навчання з урахуванням специфіки навчаль-

них предметів (додатки 1 - 3) передбачають певну стратегію дій педагога, яка включає до 

себе такі основні кроки, як визначення стратегії навчання; обрання зручного інструменту 

для дистанційної взаємодії з учнями; визначення та дотримання правил та дедлайнів дис-

танційного освітнього процесу, формату представлення учнями завдань; інформування 

учнів про ефективні web-ресурси та тренажери для дистанційного навчання; якісну орга-

нізацію коммунікаційних дій тощо. 

Урахування специфіки навчальних предметів при організації навчальної взаємодії з 

учнями у дистанційному форматі представлено в методичних рекомендаціях (додаток 2) з 

предметів інваріантної складової навчального плану. При цьому особливу увагу акценто-

вано на корисних посиланнях на вітчизняні освітні платформи для дистанційного навчан-

ня, електронні ресурси, сайти, узагальнений методичний досвід педагогів           м. Запорі-

жжя, репрезентований в освітній системі міста. 

 Звертаємо увагу, що відповідними рекомендаціями Міністерства освіти і науки Ук-

раїни визначено добірку безкоштовних освітніх платформ, для організації навчальної вза-

ємодії всіх суб’єктів освітнього процесу. Серед них: 

▪ Prometheus https://prometheus.org.ua/ 

▪ EdEra https://www.ed-era.com/ 

▪ edX https://www.edx.org/ 

▪ Coursera https://www.coursera.org/ 

▪ Matific https://www.matific.com/ua/uk/home/ 

▪ KhanAcademy https://www.khanacademy.org/ 

▪ Доступнаосвіта https://dostupnaosvita.com.ua/ 

▪ iLearn https://ilearn.org.ua/ 
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▪ BeSmart https://besmart.study/ 

▪ ЗНО-онлайн https://zno.osvita.ua/ 

▪ Відкритий Університет Майдану https://vum.org.ua/ 

▪ Codecademy https://www.codecademy.com/ 

▪ Duolingo https://uk.duolingo.com/ 

▪ Lingva.Skills https://lingva.ua/ 

▪ Hogwarts is here http://www.hogwartsishere.com/ 

▪ На урок https://naurok.ua/ 

▪ Educationhttps://www.youtube.com/education 

 

Ефективними освітніми ресурсами, які доцільно використовувати в освітньому 

процесі є такі дистанційні освітні платформи, як:https://learning.ua/ математика, українська 

мова, для учнів 1-9 класів; https://childdevelop.com.ua/generator/letters/propisi.html/для пер-

шокласників (генератор прописів, математика, логіка); https://gcompris.net/index-uk.html 

вправи на різні навички, від оволодіння клавіатурою до арифметики, читання, природи, 

абетки Брайля тощо (працює на комп'ютерах і планшетах); 

https://www.eduactiv8.org/screenshots/1/ вправи з читання, математики, логічні ігри (поді-

лено за класами); https://www.matific.com/ua/uk/guests/content/by-matific ресурс присвяче-

ний математиці (є розподіл за класами); https://vchy.com.ua математика; 

https://kunsht.com.ua/pro-proekt/ освітня платформа для старших класів; 

https://educationpakhomova.blogspot.com/2020/03/10.html?m=1математика та фізика; 

https://studio.code.org/courses інформатика. 

Доцільним є і ознайомлення з наявними платними освітніми платформами для дис-

танційного навчання, адже більшість з них на час карантину в термін до 03.04.2020 року 

надає безкоштовний (або частково безкоштовний) доступ до своїх онлайн-курсів для всіх 

учителів та учнів. Рекомендуємо ознайомитися з такими ресурсами, як: 

▪ Кейс-уроки з різних предметів http://www.edufuture.biz/ua/ . 

▪ Mozabook- прекрасний ресурс, де є електронні книги та експлейнери українською 

мовою https://ua.mozaweb.com . 

▪ Для молодших школярівhttps://study-smile.com/ (є пробна онлайн версія та платна 

версія) 

▪ Величезна підбірка різних проектів https://diy.org/ . 

▪ Математика https://gioschool.com/ (на час карантину до 3 квітня надає безкоштов-

ний доступ до всіх онлайн-курсів з математики з 5-го по 9-й клас для всіх вчителів і 

учнів). 

 

Рекомендуємо до роботи і цікаву у методичному аспекті добірку англомовних осві-

тніх платформ:https://www.khanacademy.org/- розділ для найменших учнів з навчанням чи-

танню та такі навчальні предмети як Хімія, Фізика, Біологія, Економіка, Математика; 

https://okgosandbox.org/lessons- дистанційні уроки з STEAM-креативності; 

http://tuxpaint.org/ - вивчення основ малювання за допомогою різних інструментів (від 5до 

12 років); https://www.mathplayground.com/ - збірка англійською, яка розрахована на тих, 

хто не вміє читати; https://www.ixl.com/ - доступна англійська.  

 

Визначимо також інструменти для спільної роботи з учнями у дистанційному фор-

маті: 

▪ https://www.mentimeter.com/ https://get.plickers.com/https://www.quizalize.com/ (опит

ування та залучення групи до роботи); 

▪ https://nearpod.com/ https://kahoot.com/ (проведення  контрольних робіт, зрізів знань, 

тестів й оцінювання в ігровій формі); 

▪ https://onlinetestpad.com/ua (конструктор тестів, опитувань, кросвордів, ігор та ком-

плексних завдань); 
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvum.org.ua%2F%3Ffbclid%3DIwAR03IW-XudFtR47GRYAh8YHmQZdVL6Qymu3eXEvc2CbzktHEuUROTjfTvu4&h=AT0ropmJXGtElkaIYwEoA4XanfahPrdpwYnMXjrxLYDaqCaJXEG-SEHXN2RENDWtsR8dQwyYOyGcOP1ZDhzJGkYY-uM9XpY4iHhMI2QjBnXdHQXYQxS8ocdYA03qetzOpGp9J5Lv12f8mzwsJoAv07miYIV1_BSbiVMlVnCc0NodhfAS2v9NoMGtJaFFPGLtBCXCPcANRyWx1JqD1vWIMgDxNfvbKSFXQzFK9dTTsiS_jrVpIZvehFFdiAqs6KSUIWyhNez8oD69jrFW01W7PB8G0zemAxwHH6wtRc7ENaLEfdBITtduK_bwf0FLA9-nVWcePyIv_DLVc0Sh8oBZNGlXKpZ0Mp2XDQyUQ-JUwP1ux_rE_b-6k9ehBRzGeU1d2MwYIL-VKL5JyYC-V1huqJXxa5KeZKxXPpenEgg1oNgiaTNHliV4iv-APGw4BudlZ26YMoILkcNUXUpSZrHwckkkZMuo7pE8u_Is4bWsvVgqg77pk5OLmbonovtfGj_sn4A4tsJ9ql-a-5N_m8tr-79XWKMzBZ-UVnuX0RT0Fymhhk1rP4TosNEU_ltb9xclaw68wUOFV2vbc0LusAAAa5_WlksW4e9o_gyivR8v-3guCmAdFDk8RJXmQICS4Y12UhEfA-xLi4cPbp3nJG5drkxTL2oZg6PD_RkhQnFvhP9OJ8QE
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.codecademy.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1FlpDmJUVm5zWXyLw1vuZhJLbnr0HThwNMd73Tqg5Pn-jOgwvh4ZB5jPc&h=AT2hIcI68qAnrhWKXUD5KkATbEq6uQvBXaxqtPwlA6q218dB7NoLpve9flV36_lLfRRdFUQvushEfnxmO6Ut4zh7EYfZlPvx8I2zuDYeWhROQmBMIFXf1PY44WJc3f5RDxnpUszH2wXPRnOeAjH5u59ylMFiGcfSLmu30hFpsofLuplmb48ugYjEUP00QD4bO2TwXvBJzr9w6zL3DvBp156-pxFNrLXcKoL_wvvOz2f-9gF_aqDiadDQVemMdSD1JncpupzF5_WcyTS63KHyP6YkUc-pFS3dgf5JGc21rn8gNUb1TUm6Nll4GbA3JJRCV-SM9E28RMm0EptYBT60m6onNA5hAP_qi9emLGT8GJ8_4Ot0fB8VE3FKVO6GjOxiyjnCu8Px8QreKYwKkaxJXJdPOcJvXCksRg7WhqY7YkLYGdX8OyiwRfIH5ZySc6HPWQFjECJ30zmLso0BTszfiTy_WsaYQj995E21kAJapIFIVclERIIFZMBtDdGQlvEOItjFXceHf_S0fOQ3f23-KDNXAv0qYngFEIKGzLcp3oLp_CVF8bQn6MqmqLFnj54oDc5W3HmocEimhlqCXpGStf3Lt5Wo0edAlAIjdGPC8GCd_6x9qSGGB-0yNyr0ciBm2uQR9LEzSfU5BUYVmrDKDGP2GbPHQpTJMH6V-s6K0Gs9cRcw
https://uk.duolingo.com/?fbclid=IwAR0N1feCSrITYy9hk-Vu5Iw0doqC0xJmAacfp7XLtx_o8k0UZK8cZ7ZE18A
https://lingva.ua/?fbclid=IwAR0fYNcY5MqvzpkfRpawWldYNd-MPUVdkSTAtnu4qzhaAAQmUDUwt0ly8qk
http://www.hogwartsishere.com/?fbclid=IwAR0PGEDrOiyQqa2JMwirozFr40cW4sYS-uDRNntNNjlKBoDUlw6JuFOEB7U
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fnaurok.ua%2F%3Ffbclid%3DIwAR1ALru1qRFkvnvqFL7tus6rpMU8t5a2l8XZvJ0Bs2mcNArCOWFx7kjj53g&h=AT0rr7PhS44Z2ughWefboJt2DAzmZz0hy1SWhLWwc9nK23B8pR1qvbWl1smTi6tw_6JX6A3VOg_tCdQZqGctwxXvfc91UJb3tpXbwv1iNmkMSnGZ4Ac8FSW7GsnIaIcXmuBlEtGQrx9LpzDa5UUfUfD5_txb8HU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Feducation%3Ffbclid%3DIwAR0ae9drimSig9M0MfUns4qxvvolfCgfV7I7_BrY-3z1E4mjFntszvVZ93Y&h=AT1faw1BAzniUSPN0WpjW2BdB2NoJBB1u2Hw-1Gc5GGy8hf2T4zskYDPU3F3QIpb2ofZAroYRPIHfs4W-c7VfeNTFwDmWgGvYzfSo4__4nEFGi9P4fGhtvMuToNP6szVPqyDcZRGWlrLic7PW2604qWZIXsH44Y
https://learning.ua/?fbclid=IwAR3WtNHjosMiCcMtKKGgCVEZ0w_SnUBC-cb_ovCQ0KzSuiECDP1h3GgPIP0
https://childdevelop.com.ua/generator/letters/propisi.html/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgcompris.net%2Findex-uk.html%3Ffbclid%3DIwAR3ztuDtD3PktU35JXZMmcBdhkbbv8cH0brvWNaW3YceVcWHtV9H0iXTDEM&h=AT2B1vwTPygnILbhbmLugj4Y25FHokbGXiq3EGQdpROeCF4EE4Y3H1ydu3A9y8bCu3OktUVuw1tJ5rQ0kWM5kordRx-168VX68FBefHkbjHrDIR4KeX-IulQlnwH-JsNJLuwv8U_tuaePzqR6dhT__uFSs_xByA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.eduactiv8.org%2Fscreenshots%2F1%2F%3Ffbclid%3DIwAR3HSZTH3mVz329EgjbeKXNYGTZKwnaqHHMTCqgK4_NktZkNusHNUOuvaXM&h=AT0Ib5XqHSac-QzwHCLShB6mhRw0hTFuj6RwuI0dPXPYeba9atrRE5iG4JFuikSuFKpIGQcYr3G7VQIU2BiNiA4kvUkTHnwNJrTse0oEhUC0BOZb0GNC-JjoLRibZCpJdwMm_4Qyhm2o0488RPpMdlhGzs_Ea74
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.matific.com%2Fua%2Fuk%2Fguests%2Fcontent%2Fby-matific%3Ffbclid%3DIwAR2fFvqBbBeW40tGOnsmNo_oDoFCtdRUehFooq0-Mjd-C_QWI7B5dg326BI&h=AT1DiDmylN7IeB02PPtTKxDCeS-bMN8qrJAUfIuGt9kLNHimqwtv_HA5s8kAQcuNvjHhzkHFaKypwLFsGVVpgu9RG0qTCFvzZwiBlscsNwCUq745g5rE9zO9bnIqzaLrc9HT92_c8BQMt8msxoLlLPknhR0BGk4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvchy.com.ua%2F%3Ffbclid%3DIwAR3IZ7pPzx34YMc0P-eHyPrAmbsPRoOHUuP9F2YeVnQAyDeeY43-bNHGEvQ&h=AT2oN3fo9wzOr0q14u6MmV49w2oy_Kg2iGQ-8tMcgFpICJuzJaep44MtvthbD7gAYEi2zFF6RnQwvrg33c6058pZ2gfFwhaumjlJTaMJCI33Of7B446SlE1eHbjD5IybQ-L34tHq8rm1P1z0Vi4qr-4tKeLOAEk
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fkunsht.com.ua%2Fpro-proekt%2F%3Ffbclid%3DIwAR1YuqVpu01fca-GwgyEgJ3uQa21Mm82tuPSzM-UUGQCKTmRGHIZZa5tEEM&h=AT21vDpLh5FuVopZyef513gnlb0xtBQV0J2OAacanLq7S5K7EcGMVYi3D9XMaQk-od1WSehSUhatIwWxAITxPTyOz8cJDHdbx2F4ml-LwdwVpUAortlEdPWPOI4KhlDntW53w801xdMxMg1t6mI-DHJ8wIcOSBo
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Feducationpakhomova.blogspot.com%2F2020%2F03%2F10.html%3Fm%3D1%26fbclid%3DIwAR0yZUv3UOtQHjt4OpJAq_QYbz04id3PBgH2e0eYeGnY26LG__rRtqtFofQ&h=AT0YR11HHkO0jB9B5uwVrZfcI0uzqchWQfBPa1P225qIBo7q4npA-lrqRyn8Af9qFfqvwoOangT0a3thJwiDOu_aGncC53YTl6dqAueedI_a_o1vL65Mi0jmxvxMyKXl45wo2_o8bmN3-hCbuZOoG5S7Dy0jkPk
https://studio.code.org/courses?fbclid=IwAR0AAkX-UQZX0gRx8Sn54oC-lHMxwe1MbbCt1-jOACdi1qWAjdEAXUEgWQE
http://www.edufuture.biz/ua/?fbclid=IwAR2wlBLUEhJ_-CaeOnQMYG6mPzTI0MkAkwHzC7EWfSaXqyO-er_vvboHSyg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fua.mozaweb.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0gbdph7Nsrya58cIraREe5-vN8tQZtzCTxtj9QUSGEiahxK5QLU1GDGBw&h=AT2FKCZ-mcVOiwO0oVGkUgrI4N_Ee8CyewyHbW3haCVuTBjfRQzcn_-mLejQl6jEgcqu38cNsPg3yZKJNElC1bmdhn6sHXdTGoztV3MeAaw-k7l_R7PecEImz_6hi2XUh4kMS8jXQHt3k-VcPZ7Ys44hqNpqNn0
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fstudy-smile.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1C6_R62kguNLBKs3_ulD_prQR8wfoNIdfVBNLD30mD23ztJq98jpGSLH4&h=AT2FOBGzcPUPFVvARfWJVlc7g8FYZoCayGqUsnmkt-7EsSPFL6UcwFtJ7RgVBKxGqvg1VWJrVjIhZZ970GURDBGvt-1gIPELeFtd1EPTK34l6KByQRa3KVnxxw_yHGWWekLhVODdMlRA6GPqK1Nh-KAqik-WUdw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdiy.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR0heXw6GOom7PLoS1eySilmnm8cNdRbyuEl7kXq5nbU9H1C9QVLL9oTiYs&h=AT2c3Gb-rDMFBAdseSX_m5Iuab8lU_tvamzdPBHTEJKtOTlf1QL72xZ1C_A5fIxWf3xb5PCaszS5xmb4gQ1BmWvhP1J6lY1t6lm6GDXCZ0vAg2HChvrWGnCmgnm6xgXHH67RTyKHgByAFX_7qIC9yiJICPKZA9U
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgioschool.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3JBh_JT6-yV3Ryujq-FynWDJdJAlGWhTKIqSdEalGvhKZ0a4O60ByUP0s&h=AT378zB_JFjJ1vEk-DjoYQ1nR5gZp9trqFYkqF7yuNZLcCzrBtvjDGqmwqwdCwfXdo0biNl4B8AzDgegfPpZaT5jxsqPDV1bTBM9e2_x1VzDaKX0opI3WZ5TjcwYe5fpeI6rKrUwrvnGM08IrMvD937HBxB1Mnc
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.khanacademy.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR3ub5WZn8Ot8xSqEKlqvvFrLSqdeSD2SRbYU6_UrAG2gsYfMjqEaGHBRO4&h=AT2OoBMzY6pCRLWgjFI1WbJnjcoQrVCZdNKVsq_NXPNebI-iNsNFlJk2wi_igYRLDmAkZTVFlrvBDwVBp0f0xJPgZujItIi-HY0R4HELfmMY3RUeueWLWj2ejC-cWQC0yvYLryRsTjatNgS_irvx4hWsnwmYd20
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fokgosandbox.org%2Flessons%3Ffbclid%3DIwAR136x4oZmpo4ZT7SB1DcaWtpFKnSDJQnOZtojbet3y1VngGuXIWuD9_6co&h=AT0ex1Lk9xfTjppm0qiD6B_ectiIbUnAWbbC-so5Hb0EgTeXU_4S5Nz0u31DN-wntAgSkIJjXrZCErfCn4Uf6ZZxblsPKEbZdmPoRIJZ0cT3gfNgmhAeo-VM0osbFLpc8u8p82mQi8Q4amqUeFCcLS1jsfgY_LI
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ftuxpaint.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR348C3h8eDf4_Onw3xt5tzrPRW-CtonOP3t-tXXLQXv3fBpspvOKCLdx9g&h=AT3nAAVjDK1VkIKg2qPbF8DttxizFlT853iyZUF4RyA5-keYkRpkIjlVXFTcy_qEqdNO6x1vbcRAmRGk5jPgihHFcnDdidt77y94qFmC0nIjEaw7FyuvEL550ywN65qY-SKnDut7ps3WjKU9A2sgAIy1Thk3v3s
https://www.mentimeter.com/
https://get.plickers.com/
https://www.quizalize.com/
https://nearpod.com/
https://kahoot.com/
https://onlinetestpad.com/ua


▪ https://learningapps.org/ (готові навчальні вправи та інструменти для створення тес-

тів, завдань); 

▪ https://www.classdojo.com/uk-ua/(організація класу в працюючу спільноту з елемен-

тами гейміфікації);  

▪ https://www.edmodo.com/(освітній сайт, який являє собою усічену соціальну мере-

жу за типом Facebook, яка дозволяє спілкуватися вчителям та учням, об’єднавшись 

навколо процесу навчання у школі); 

▪ learningapps.org (це система готових вправ з різних предметів, та ще й з можливіс-

тю автоматичної перевірки системою). 

 

Просимо керівників закладів освіти довести зміст даного листа з додатками до відома 

відповідних осіб та для використання у роботі на період карантину. 

 

 

Директор департаменту                 С.Ю. Романчук 

 

https://learningapps.org/
https://www.classdojo.com/uk-ua/
https://www.edmodo.com/
https://learningapps.org/?fbclid=IwAR1Czg80aONpF6iNKmFk9VIpJJhn9RA-pnHYU7kTkyMXI823LMsEz4HDQEw
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10213041239985524&set=a.3055863775432&type=3&eid=ARCqRzQEGIYgQcbiA2NluIqFiM0_r7EHVj9NcZxdGT0CnA-JHCDaBwSeogxEmOEI9bgy-nOACNC9rn03
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10213041239985524&set=a.3055863775432&type=3&eid=ARCqRzQEGIYgQcbiA2NluIqFiM0_r7EHVj9NcZxdGT0CnA-JHCDaBwSeogxEmOEI9bgy-nOACNC9rn03


Додаток 1 

до листа департаменту 

16.03.2020№01.01-21/556 

 

Загальні рекомендації щодо організації  

дистанційного навчання під час карантину 

 

Інструментів для організації навчання в режимі віддаленого (дистанційного) нав-

чання досить багато, але не менш важливим є питання методичного супроводу, тобто як 

максимально ефективно використовувати наявні технології. При організації віддаленого 

навчання можливо обрати і організувати освітню діяльність у двох режимах навчання, або 

обрати більш прийнятний: 

1. Онлайн-спілкування, коли в призначений час організується відеоконференція, 

спілкування в чаті з учнями. 

2. Віддалене навчання, розтягнуте в часі, коли, використовуючи певні цифрові ін-

струменти, створюється платформа для самостійного навчання за активної 

опосередкованої участі вчителя. 

Організація онлайн-уроків і інструкцій. Онлайн-спілкування дуже важливе при 

організації віддаленого навчання. Вчитель має провести вступний інструктаж, в ході якого 

пояснити учням, як працювати віддалено, як використовувати ті чи інші освітні ресурси. 

Крім вступних інструкцій, можуть бути поточні інструкції перед початком вивчення тієї 

чи іншої теми, або введення нового цифрового інструменту, нових освітніх ресурсів. Крім 

інструкцій вчитель може проводити і онлайн уроки, і групову роботу над проєктами, над 

спільним вирішенням поставлених навчальних завдань. 

Забезпечення ефективності онлайн-трансляцій для учнів: 

1. Якщо вчитель планує використовувати інструменти для організації відеоконфе-

ренцій та подання інтерактивних уроків, інструкцій, рекомендується як можна 

частіше і довше використовувати веб-камеру. Учні, звичайно, можуть відійти від 

своїх комп'ютерів, поки триває онлайн-урок, але вони менше будуть нудьгувати, 

якщо принаймні будуть бачити обличчя педагога, а не тільки режим демонстра-

ції екрану. 

2. Рекомендовано приділити увагу налаштуванням веб-камери. Так, рівень веб-

камери має бути на рівні очей або трохи вище. Учні повинні бачити очі вчителя, 

а не голову, нахилену до клавіатури. Саме тоді створюється ефект присутності. 

3. Слід пам’ятати, що живі уроки з організацією діалогу, з великою кількістю неве-

ликих питань, з роботою мікрогруп, - абсолютно не підійдуть в умовах 

відеоконференції. У онлайн середовищі вчитель не має переваг живого спілку-

вання «очі в очі». Регламент спілкування повинен бути жорстким і обмеженим 

невеликою кількістю питань. Запитання повинні бути лаконічними. Одні можуть 

бути спрямовані на те, щоб переконатися в присутності учнів, інші - спрямовані 

на отримання зворотного зв'язку на поставлене навчальне завдання чи проблему. 

Але це питання-завдання повинно бути максимально коротким. І очікувані 

відпові від учнів мають бути короткими і однозначними. 

4. Рекомендовано заохочувати учнів задавати питання у виділений для цього 

спеціальний час. Наприклад, після оголошення 5-10-ти хвилинної паузи, під час 

якої учні могли б записати своє питання в чаті або в невеликому відеозверненні. 

5.  Слід передчасно передбачити можливі технічні труднощі під час відеосеансу. 

Найчастіше такі проблеми виникають не у педагога, а в учнів. Як правило, педа-

гог проводить відеоконференцію, після попередньої підготовчої роботи. Однак, 

вчителю необхідно заздалегідь перевірити можливості відеоспілкування учнів. 

Наприклад, використавши два комп'ютера або попрацювавши з колегами, щоб 



перевірити перспективу учнів, як вони побачать те, що їм пропонується. Слід та-

кож перевірити умови роботи в режимі комп'ютер-планшет, комп'ютер-

смартфон, перш ніж приступити до онлайн спілкування з класом. Коли вчитель 

протестує себе в ролі учня, він зможе заздалегідь врахувати, що необхідно спро-

стити, або побачити, які проблеми можуть виникнути у дітей і що необхідно 

врахувати для оперативного усунення неполадок. 

6.  Якщо підключення до інтернету є нестійким і повільним, слід з'ясувати, в який 

час швидкість інтернет-з'єднання найбільш висока і призначати відеоконферен-

цію на цей час, за узгодженням з учнями. 

Записи відеоуроків та інструкцій. Порядок запису відеоуроків схожий з підготов-

кою відеоінструкцій наживо. Такі інструменти, як Screencastify і Screencast-o-matic, Loom, 

YouTube трансляція і багато інших дозволяють записувати видеоурок, зберігаючи веб-

камеру включеною. Обличчя вчителя з'являється на відео невеликого розміру в одному з 

кутів екрану і можна довільно коректувати відеоряд. Вчителю варто прагнути до створен-

ня коротких і дидактично продуманих відеороликів. Два п'ятихвилинних відеоролика бу-

дуть переглянуті учнями з набагато більшою ймовірністю і корисністю, ніж одне деся-

тихвилинне відео. Винятком можуть стати лише ті більш тривалі відеоролики, де вчитель 

комфортно використовує даний режим і може утримати учнів оригінальними прийомами. 

Доцільно використовувати режим демонстрації екрану. Простий спосіб створити відео-

урок - це записати показ слайдів. Але пам’ятайте, що це швидко втомлює учнів, якщо пе-

дагог не тримає екран активним. Слайди не повинні бути мертвими. Варто додавати біль-

ше переходів і анімацій, використовувати курсор миші або режим малювання, щоб 

виділити, підкреслити щось важливе на слайді. 

 

Інструменти для проведення онлайн-уроків та інструкцій: 

− Google розширила можливості безкоштовного використання HangoutsMeetforGSuite для 

освіти; 

− можна записати видеоурок і зберегти його на GoogleDrive, а потім поділитися ним че-

рез GoogleClassroom; 

− уроки через Skype: наприклад, premium пакет Skype, дозволяє підключати до 30 осіб і 

мати зв’язок хорошої якості - це непоганий перехідний етап для вчителів, які звикли до 

фронтальної роботи; 

− якщо вчитель вже мав досвід роботи з платформами Kahoot, Quzizz, IDroo, Miro чи по-

дібними – то він зможе швидко підібрати (чи розробити власні) завдання для своїх кла-

сів на самостійне опрацювання. 

Організація онлайн платформи для навчання. Безумовно, режиму онлайн уроків 

вкрай недостатньо для віддаленого навчання. В силу різних здібностей і особистих психо-

логічних якостей, ми не забезпечимо результативність такої форми навчання.Учень пови-

нен мати можливість у властивому для себе темпі самостійно працювати з освітніми ре-

сурсами, підготовленими, викладеними або рекомендованими нами. 

Організація віртуального онлайн-середовища. Платформами для онлайн навчання 

можуть служити спеціальні віртуальні навчальні середовища (Moodle і його аналоги); 

освітній портал «Нові знання»,  онлайн додатки типу MindMup; вчительських сайтів, го-

тові освітні платформи.Дуже важливо, щоб на такій платформі були різноманітні освітні 

ресурси у вигляді: 

− інтерактивних робочих аркушів; 

− інтерактивного навчального відео; 

− інструментів формуючого оцінювання; 

− інших дидактичних одиниць. 



Використання або створення учителем авторської онлайн платформи має забезпе-

чити ефективність і привабливість навчання. І в такому режимі також необхідно забезпе-

чити постійний зворотний зв'язок. Вчителю важливо запланувати і здійснювати моніто-

ринг, аналіз та корекцію роботи учнів на онлайн платформі. 

 

 



Додаток 2 

до листа департаменту 

16.03.2020№01.01-21/556 

 

Методичні рекомендації щодо організації дистанційного навчання  

з урахуванням специфіки навчальних предметів 

 

Українська мова та література, зарубіжна література та мови національних 

меншин. Для вивчення української мови та літератури, зарубіжної літератури та мов 

національних меншин дистанційно рекомендовано такі освітні сервіси, як: 

− ClassDojo – закрита  освітня соцмережа, що була розроблена британськими учите-

лями та ІТ - технологами, в якій високий ступінь захисту особистих да-

них, пристосована для стаціонарних комп’ютерів, ноутбуків, планшетів, та мобіль-

них телефонів. 

− Google Classroom – безкоштовний сервіс, яким може користуватись кожен, у кого є 

акаунт в Google.  Детальні поради про Google Classroom ви можете переглянути у 

сертифікованого тренера Антоніни Букач 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLkZngqHiX-w93rLH2yTyvdfnzYFgXo_dV. 

− Також детально ознайомитись із Google-сервісом можна, використовуючи поси-

лання на роботу учасника ІX Міської виставки педагогічних технологій Рябченко 

Р.Т. з теми «Використання Google –інструментів на уроках української мови та лі-

тератури в середній школі» (Запорізька гімназія № 31). 

https://docs.google.com/document/d/1WQMQilRSVnrOqhhgtKwyxV1y3i_f5v3um0rQn

XZqDPs/edit 

− дошка Padlet це  безкоштовна платформа. Про роботу з цією платформою ви може-

те дізнатись із роботи учасника ІX Міської виставки педагогічних технологій Чуй-

ко М.В. «Віртуальна  дошка Padlet в роботі вчителя-словесника» (Запорізька зага-

льноосвітня школа №75).   

https://docs.google.com/document/d/1Rq-

RkVTBFnVNEKBaw76LNQy3h3AHnxxe44fB8BzfhKE/edit 

− такі соціальні пабліки, як Телеграм, Viber, месседжер Facebook також увійшли у 

шкільне життя, усі користуються передачею інформації через ці соцмережі. Можна 

створити нові групи і поділитися доступом з учителями-предметниками. 

− для учнів та вчителів української мови також корисними будуть посилання на сайт 

відомого науковця та ведучого експрес-уроків з української мови Олександра Ав-

раменка: 

http://xn--80aafnzkijm.xn--j1amh/ . 

− «Мова – ДНК нації»- освітній проєкт для тих, хто хоче вдосконалити свої знання 

української мови. На сайті розміщено вправи за темами, мультфільми тощо 

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

− онлайн-словник рекомендовано для самоперевірки орфографічних помилок: 

https://www.slovnyk.ua/index.php?s1=16&s2=0 . 

− офіційний сайт української мови: 

https://ukrainskamova.com/publ/chinnij_pravopis/leksika/antisurzhik_pravilna_mova/5-

1-0-244 

− сайт науково-методичного центру департаменту освіти і науки ЗМР, сторінка 

«Українська писемність та мова», посилання на електронну базу матеріалів з 

української мови: 

https://znmc.webnode.com.ua/ukrajinska-pisemnist-ta-mova/ . 

Резюмуючи, слід зазначити, що важливою складовою для дистанційного навчання  

є доступ учнівської молоді та педагогічних працівників до підручників он-лайн. На сайті 

https://www.classdojo.com/ru-ru/?redirect=true
https://classroom.google.com/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkZngqHiX-w93rLH2yTyvdfnzYFgXo_dV
https://docs.google.com/document/d/1WQMQilRSVnrOqhhgtKwyxV1y3i_f5v3um0rQnXZqDPs/edit
https://docs.google.com/document/d/1WQMQilRSVnrOqhhgtKwyxV1y3i_f5v3um0rQnXZqDPs/edit
https://ru.padlet.com/
https://ru.padlet.com/
https://docs.google.com/document/d/1Rq-RkVTBFnVNEKBaw76LNQy3h3AHnxxe44fB8BzfhKE/edit
https://docs.google.com/document/d/1Rq-RkVTBFnVNEKBaw76LNQy3h3AHnxxe44fB8BzfhKE/edit
http://авраменко.укр/
https://ukr-mova.in.ua/
https://www.slovnyk.ua/index.php?s1=16&s2=0
https://ukrainskamova.com/publ/chinnij_pravopis/leksika/antisurzhik_pravilna_mova/5-1-0-244
https://ukrainskamova.com/publ/chinnij_pravopis/leksika/antisurzhik_pravilna_mova/5-1-0-244
https://znmc.webnode.com.ua/ukrajinska-pisemnist-ta-mova/


Міністерства освіти і науки розміщено електронні підручники для  (1,2,4) та (5-10) класів з 

різними мовами навчання. 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/pidruchniki/elektronni-pidruchniki 

 

Іноземна мова. На сьогоднішній день нові методики з використанням засобів ІКТ є 

альтернативними традиційному навчанню іноземним мовам. Ця форма організації уроків є 

найбільш доступною для роботи в умовах карантину.  

Комп’ютерні навчальні програми дозволяють тренувати різні види мовленнєвої дія-

льності і поєднувати їх в різних комбінаціях, усвідомити мовні явища, сприяють форму-

ванню лінгвістичних здібностей, створюють комунікативні ситуації, автоматизують мовні 

та мовленнєві дії, а також забезпечують реалізацію індивідуального підходу й інтенсифі-

кацію самостійної роботи учнів.  

Можна виділити наступні інформаційні засоби, які використовуються для вивчення 

іноземної мови: електронні підручники та посібники, які можна використати за допомо-

гою смартфона або планшета, електронні словники, довідники та бібліотеки, тренажери і 

програми тестування, освітні ресурси Інтернету,   відео та аудіотехніка. 

Доцільно використовувати відео конференцію Google Hangouts.  Проведення бесіди 

– процес голосового зв'язку між спікером і слухачем через інтернет. Така форма роботи 

надасть можливість проведення консультації для учнів в режимі реального часу та вірту-

ально бути присутніми на уроці. 

Перегляд фільмів в оригіналі, новин, кліпів, відео-уроків також значно впливає на 

процес вивчення мови, формується комунікаційна компетентність учня. Це стає можли-

вим через використання сервісу канал YouTube. 

Рекомендується використання Європейського мовного портфоліо – одного з інстру-

ментів європейської мовної політики. Версію для дітей 7 – 12 років, які вивчають фран-

цузьку, німецьку чи англійську мову, можна завантажити за посиланням: 

https://www.libra-terra.com.ua/userfiles/pdf/metod/movne_portfolio_7_11.pdf 

Аудіододатки для вільного завантаження 

https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/ . 

Онлайн ресурси для учня 

https://www.macmillanukraine.com/teachers/get-200/ . 

Тести ЗНО онлайн з англійської мови 

https://zno.osvita.ua/english/ . 

ЗНО онлайн 2018 року з англійської мови (2 варіант) – пробний тест 

https://zno.osvita.ua/english/283/ . 

Тестові завдання з читання та аудіювання 

https://test8poly.jimdofree.com/fce-first-certificate-in-english-upper-intermediate-listening/ . 

 

Історія України, всесвітня історія, правознавство. Організувати навчання шко-

лярів з історії України, всесвітньої  історії, правознавства та  громадянської освіти відпо-

відно до календарних планів на II семестр 2019/2020навчального року (крім уроків уза-

гальнення та тематичного контролю) у дистанційному форматі рекомендуємо поетапно: 

1. Проаналізувати календарно-тематичне планування, визначити теми, які при відновлен-

ні навчання можна ущільнити, які учні можуть вивчити самостійно, а які потребують 

детального пояснення. 

2. Вивчення програмового матеріалу за технологією дистанційного навчання учитель мо-

же здійснювати у таких формах: 

▪ оприлюднювати завдання для самостійної роботи учнів на сайті закладу освіти 

(можна у вайбер-групі для батьків)з відповідної теми предметів суспільного напря-

мку; 

▪ оприлюднювати практичні завдання  з методичними рекомендаціями щодо їх вико-

нання; 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/pidruchniki/elektronni-pidruchniki
https://www.libra-terra.com.ua/userfiles/pdf/metod/movne_portfolio_7_11.pdf
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.macmillanukraine.com/teachers/get-200/
https://zno.osvita.ua/english/
https://zno.osvita.ua/english/283/
https://test8poly.jimdofree.com/fce-first-certificate-in-english-upper-intermediate-listening/


▪ 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 нав-

чального матеріалу. 

3. Для отримання зворотнього зв’язку пропонувати учням онлайн-тестування, використо-

вуючи онлайн-сервіси для вчителя, платформи для створення тестів 

(http://osvita.ua/school/method/technol/45747/).  

4. Після відновлення навчального процесу: 

▪ усі завдання, виконані  учнями, самостійно проаналізувати та оцінити; це дасть 

можливість побачити рівень засвоєння матеріалу, вивченого самостійно; 

▪ першим провести урок застосування знань умінь і навичок, урок узагальнення та 

систематизації знань з теми, вивчених за технологією дистанційного навчання.  

5. При організації дистанційної навчальної взаємодії з учнями рекомендується викорис-

товувати наступні електронні платформи:  

▪ 10 онлайн-ресурсів, що знадобляться на уроках 

https://nus.org.ua/articles/10-onlajn-resursiv-shho-znadoblyatsya-na-urokah/  

▪ відеоуроки з історії України 

https://www.youtube.com/watch?v=_hAdIboJxUs&list=PLv6ufBUWdRi2vc0yOzw-

IJr4jRnwSJLdQ . 

▪ Громадянська освітаhttps://www.citizen.in.ua/ . 

▪ Підготовка до ДПА/ЗНО  

https://drive.google.com/file/d/15kQhxFN_fZL-06_fHEOWE4E-FkRnaoAn/view ; 

https://lv.testportal.gov.ua/index.php/component/tags/tag/istoriia-ukrainy. 

▪ Курс історії України для підготовки до ЗНО 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLv6ufBUWdRi3a99-jLH5Z5adiwYVv16jD . 

▪  Лікбез. Історичний фронт  

http://likbez.org.ua/ua/ukrayinska-likbez-uroki-istoriyi-vsi-video-sezonu-2017-18.html 

▪ Документальні фільми за темами курсу Історія України 5 клас 

https://colovrat.at.ua/edu/historia-ukr5.html . 

▪ Навчальні відеоролики з історії України 7 клас 

http://week.dp.gov.ua/video10/navchalnivideorolukuzistorii7 . 

▪ Навчальні відеоролики з історії України 9 клас 

http://week.dp.gov.ua/video10/navchalnivideorolukuzistorii9 . 

▪ Історія України: дати для запам`ятовування, портрети персоналій, пам`ятки образо-

творчого мистецтва, пам`ятки архітектури: 

https://www.kosheliev.icu/videouroki-i-lajfxaki-z-pidgotovki-do-zno-z-istori%D1%97-

ukra%D1%97ni/; 

https://drive.google.com/file/d/1kASwQhp7T8fhHm70lB7YeLlHQHH6Hoce/view . 

▪ Історія України- методичні матеріали  

 https://vseosvita.ua/library/istoria-ukraini . 

▪ Відео-лекції з Історії України від кафедри історії НаУКМА 

http://uamoderna.com/urok-istorii/video-lectute-ukr-history-naukma . 

▪ 10 фільмів, за якими можна вчити історію: https://osvitoria.media/experience/10-

filmiv-za-yakymy-mozhna-vchyty-istoriyu-ukrayiny/ . 

▪ Стислі конспекти для підготовки до ЗНО з історії України: 

http://vneshkoly.com.ua/zno-menu/konspekty-zno-menu/404-konspekt-podgotovki-k-

istorii-ukrainy.html . 

▪ Відео з історії для 6 класу: 

http://osvita.ua/school/method/technol/45747/
https://nus.org.ua/articles/10-onlajn-resursiv-shho-znadoblyatsya-na-urokah/
https://www.youtube.com/watch?v=_hAdIboJxUs&list=PLv6ufBUWdRi2vc0yOzw-IJr4jRnwSJLdQ
https://www.youtube.com/watch?v=_hAdIboJxUs&list=PLv6ufBUWdRi2vc0yOzw-IJr4jRnwSJLdQ
https://www.citizen.in.ua/
https://drive.google.com/file/d/15kQhxFN_fZL-06_fHEOWE4E-FkRnaoAn/view
https://lv.testportal.gov.ua/index.php/component/tags/tag/istoriia-ukrainy
https://www.youtube.com/playlist?list=PLv6ufBUWdRi3a99-jLH5Z5adiwYVv16jD
http://likbez.org.ua/ua/ukrayinska-likbez-uroki-istoriyi-vsi-video-sezonu-2017-18.html
https://colovrat.at.ua/edu/historia-ukr5.html
http://week.dp.gov.ua/video10/navchalnivideorolukuzistorii7
http://week.dp.gov.ua/video10/navchalnivideorolukuzistorii9
https://www.kosheliev.icu/videouroki-i-lajfxaki-z-pidgotovki-do-zno-z-istori%D1%97-ukra%D1%97ni/
https://www.kosheliev.icu/videouroki-i-lajfxaki-z-pidgotovki-do-zno-z-istori%D1%97-ukra%D1%97ni/
https://drive.google.com/file/d/1kASwQhp7T8fhHm70lB7YeLlHQHH6Hoce/view
https://vseosvita.ua/library/istoria-ukraini
http://uamoderna.com/urok-istorii/video-lectute-ukr-history-naukma
https://osvitoria.media/experience/10-filmiv-za-yakymy-mozhna-vchyty-istoriyu-ukrayiny/
https://osvitoria.media/experience/10-filmiv-za-yakymy-mozhna-vchyty-istoriyu-ukrayiny/
http://vneshkoly.com.ua/zno-menu/konspekty-zno-menu/404-konspekt-podgotovki-k-istorii-ukrainy.html
http://vneshkoly.com.ua/zno-menu/konspekty-zno-menu/404-konspekt-podgotovki-k-istorii-ukrainy.html


 https://ist.school15.org.ua/shkola/davnya-gretsiya-video/ . 

▪ Документальні фільми за темами курсу Історія України. Всесвітня історія. 6 клас: 

https://colovrat.at.ua/edu/historia-ukr6.html . 

 

Математика. У зв’язку з тимчасовим призупиненням освітнього процесу в закла-

дах загальної середньої освіти міста, з метою виконання навчальної програми з математи-

ки та створення умов для реалізації індивідуальних освітніх траєкторій учнів засобами те-

хнологій дистанційного навчання рекомендуємо: 

− надавати освітні послуги шляхом застосування у навчанні сучасних інфор-

маційно-комунікаційних технологій дистанційного навчання; 

− для забезпечення дистанційного навчання учнів використовувати власні веб-

ресурси або веб-ресурс  навчального закладу, мобільні додатки; 

− організувати надання індивідуальних консультацій за допомогою відеозв'язку, ча-

ту тощо; 

− спланувати роботу з учнями відповідно до календарно-тематичного планування 

предмету (крім контрольних робіт); 

− плануйте завдання з використання елементів гейміфікації LearningApp, Quizlet 

тощо; 

− для дистанційного навчання використовувати:різні освітні веб-ресурси та онлайн-

платформи, віртуальні класні кімнати Googleклас чи Classroom; мультимедійні 

матеріали, навчальні відеофільми, відео- та аудіо записи лекцій, семінарів 

тощо;інтерактивні вправи;«віртуальні дошки», флеш карти та ін.; для отримання 

зворотнього зв’язку використовувати електронну пошту, онлайн-тестування та ін. 

− корисні посилання для дистанційного навчання 

▪ Відеоуроки з математики:  

https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%82%D0%BE%D0%BF

+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0 ; 

https://uk.khanacademy.org/ ; 

http://video.novashkola.ua/ ; 

▪ ТОП школа https://www.youtube.com/channel/UCugp2JTHik6cdFxs1GbEOGg  

▪ Інтерактивні вправи з математики: 

https://learningapps.org/index.php?category=2&s ; 

▪ Для учнів 1-6 класівосвітні портали https://vchy.com.ua/та 

https://miyklas.com.ua/p/matematika?fbclid=IwAR2ZHkN6UPd1Ll8G7gHbW

2AfCYNh_Ml5Q4r8kuFqS8reLHbwSdac7JRKDzo#program-2-klas. 

Корисні посилання для підготовки до ЗНО з математики: 

1. Програма ЗНО ,  Характеристика сертифікаційної роботи та  Критерії оцінювання за-

вдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю: 

http://testportal.gov.ua/mathem/ . 

2. Онлайн-тести ЗНО з математики минулих років: 

http://zno.osvita.ua/mathematics/ . 

3. Всеукраїнський портал з підготовки до ЗНО: 

http://znoclub.com/matematyka.html . 

4. Безкоштовні онлайн-ресурси з підготовки до ЗНО з математики: 

https://innaterletska.blogspot.com/p/blog-page_11.html . 

5. Відео уроки: Задачі з параметрами. Практичний курс. Підготовка до ЗНО. 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkZMZm2LBREMvP7TegxhFjU3PnDSk9GKC . 

6. Відеоуроки для підготовки до ЗНО з математики від викладачів ZNOUA. 

https://ist.school15.org.ua/shkola/davnya-gretsiya-video/
https://colovrat.at.ua/edu/historia-ukr6.html
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%82%D0%BE%D0%BF+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%82%D0%BE%D0%BF+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://uk.khanacademy.org/
http://video.novashkola.ua/
https://www.youtube.com/channel/UCugp2JTHik6cdFxs1GbEOGg
https://learningapps.org/index.php?category=2&s
https://vchy.com.ua/
https://miyklas.com.ua/p/matematika?fbclid=IwAR2ZHkN6UPd1Ll8G7gHbW2AfCYNh_Ml5Q4r8kuFqS8reLHbwSdac7JRKDzo#program-2-klas
https://miyklas.com.ua/p/matematika?fbclid=IwAR2ZHkN6UPd1Ll8G7gHbW2AfCYNh_Ml5Q4r8kuFqS8reLHbwSdac7JRKDzo#program-2-klas
http://testportal.gov.ua/progmath/
http://testportal.gov.ua/sertificatmath/
http://testportal.gov.ua/evaluationmath/
http://testportal.gov.ua/mathem/
http://zno.osvita.ua/mathematics/
http://znoclub.com/matematyka.html
https://innaterletska.blogspot.com/p/blog-page_11.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkZMZm2LBREMvP7TegxhFjU3PnDSk9GKC


https://www.youtube.com/playlist?list=PLeHY5pfB-AyhdGdsHGV9LmbWtBhAkOesH . 

7. Відео уроки репетиторів компанії Букі: 

https://buki.com.ua/videos/matematyka/ . 

8. Відеоурокидля підготовки до ЗНО з математики від Matematik ZNO 

https://www.youtube.com/user/zelenaaleja/videos . 

9. Підготовка до ЗНО з математики - онлайн уроки: 

https://buki.com.ua/videos/matematyka/ . 

10. Підготовка до ДПА платформа Prometheus 

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-

v1:ZNO+MATH101+2017_T1/courseware/ec23a74497a948468cb54a424b571bfc/dfc71e8a

8e3a49cc89d76cab47aad057/ . 

 

Фізика та астрономія. З фізики та астрономії створено велику базу інструментів 

дистанційного навчання для самостійної роботи учнів під час карантину. 

Видавництвом «Ранок»створений проєкт «Інтерактивне навчання», який надає 

можливість учням проходити тестування з основних предметів та перевіряти якість та 

рівень своїх знань.  Особливо корисною платформа є для дистанційного навчання фізики, 

тому що вона містить електронні версії підручників, відео-презентації майже до кожної з 

тем, тести поточного та підсумкового контролю знань. Крім того, містить відео інструкції 

до більшості лабораторних робіт, що робить її незамінним інструментом не тільки для ди-

станційної форми навчання, а й для закладів освіти, в яких відсутня можливість провести 

наочний фізичний експеримент. Ознайомитися з матеріалами можна за посилан-

ням:http://interactive.ranok.com.ua/  

Для дистанційного навчання фізики потрібно використовувати різноманітні он-

лайн-сервіси. Зручним інструментом для створення тестів є  GoogleForms.  Такі форми до-

зволяють зробити тести з різною кількістю варіантів відповідей, вставляти в тест графіки, 

відео, таблиці тощо. 

Сервіс Online Test Pad доступний за посиланням:https://onlinetestpad.com/ru  

Він є цікавим для учнів, тому що крім створення тестів, на сервісі можна конструювати 

кросворди, робити різноманітні опитування, створювати логічні ігри. Його інтерфейс зру-

чний та зрозумілий. 

Важливим елементом дистанційного навчання з фізики є застосування інтерактив-

них моделей, що базуються на симуляції фізичних явищ і різноманітних природних про-

цесів. Застосування елементів віртуального експерименту при розв’язанні задач підвищує 

ефективність навчання, сприяє формуванню стійкого інтересу й вмотивованості здобува-

чів освіти до вивчення фізики. Сервіс симуляції фізичних явищ та процесів поступний за 

посиланням:https://phet.colorado.edu/en/simulations/category/physics . 

Під час карантину для профільного рівня вивчення фізики можна рекомендувати 

відео-уроки викладача Рішельєвського ліцею Павла Віктора (м. Одеса), які доступні за по-

силанням:https://www.youtube.com/user/pvictor54/videos 

Вони відрізняються високою якістю викладання матеріалу, але за рахунок ефекту 

«присутності на уроці», сприяють якісному засвоєнню матеріалу. 

 

Хімія та біологія. В Україні через загрозу коронавірусу в дитсадках, школах і вузах 

запровадили тритижневий карантин. Однак, карантин - це не канікули, а тому не є приво-

дом відмовитися від занять. 

Рекомендуємо електронні ресурси: 

https://miyklas.com.ua/p?fbclid=IwAR0TdEoolpMsG3Idf1fX7MbIeISRqSAxiviMaXx4D

sFSLQcB1nrrF_Wtr1U 

Відео уроки з хімії 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLeHY5pfB-AyhdGdsHGV9LmbWtBhAkOesH
https://buki.com.ua/videos/matematyka/
https://www.youtube.com/user/zelenaaleja/videos
https://buki.com.ua/videos/matematyka/
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:ZNO+MATH101+2017_T1/courseware/ec23a74497a948468cb54a424b571bfc/dfc71e8a8e3a49cc89d76cab47aad057/
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:ZNO+MATH101+2017_T1/courseware/ec23a74497a948468cb54a424b571bfc/dfc71e8a8e3a49cc89d76cab47aad057/
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:ZNO+MATH101+2017_T1/courseware/ec23a74497a948468cb54a424b571bfc/dfc71e8a8e3a49cc89d76cab47aad057/
http://interactive.ranok.com.ua/
https://onlinetestpad.com/ru
https://phet.colorado.edu/en/simulations/category/physics
https://www.youtube.com/user/pvictor54/videos
https://miyklas.com.ua/p?fbclid=IwAR0TdEoolpMsG3Idf1fX7MbIeISRqSAxiviMaXx4DsFSLQcB1nrrF_Wtr1U
https://miyklas.com.ua/p?fbclid=IwAR0TdEoolpMsG3Idf1fX7MbIeISRqSAxiviMaXx4DsFSLQcB1nrrF_Wtr1U


7 клас 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL-qqqC4sJBlG_Xks8vm_JcVw-G1kHKErV&theater; 

8 клас 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5Nrhr0ibD7Zo5TFW0602KDTq4 

9 клас 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5NrgYG0sSUhVxvCVvuKCrwTey 

https://www.youtube.com/watch?v=I0jnGDhMEOk 

10 клас 

https://interneturok.ru/subject/chemistry/class/10 

https://www.youtube.com/watch?v=ryuMp3WKIZQ 

11 клас 

https://www.youtube.com/watch?v=I0jnGDhMEOk 

Відео уроки з біології 

6 клас 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5Nrg7rf3tTb0h5X2G61daV8cr 

7 клас 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5NrgQzlWCftCshh_hNlP62ilS 

8 клас 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5NriKZPIWrlDddt6TM8egdZRe 

9 клас https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5NrhGRY6oAXA17yUb1gwYCAtK 

10 клас 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5Nri9jriVOx6H54v5USngRJWr 

11 клас 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5NrhlOQ15jpUEo2mqTltz0Q9p 

 

Географія та економіка. В освітньому процесі все більше значення надається само-

стійній роботі, рівноправним відносинам між педагогом і учнем. Дистанційна освіта - це 

можливість навчатися та отримувати необхідні знання віддалено від закладу освіти в 

будь-який зручний час, де кожен учень отримує знання відповідно до державної програми. 

Відповідно до розкладу уроків учням пропонуються різноманітні завдання, самостійні ро-

боти. Пропонуємо вчителям використовувати ефективні методи реалізації навчання з ви-

користанням комп’ютерних і телекомунікаційних технологій, завдяки яким учні можуть 

розраховувати на наступні способи комунікації та поточної взаємодії під час навчання: 

1. Електронна пошта – за її допомогою вчитель обмінюється інформацією з учнями, пе-

редає нові плани на тиждень та отримує письмові результати навчання. 

2. Чат-заняття – «живі» уроки, що мають на увазі використання онлайн-програм для по-

точного обміну повідомленнями, тут можуть одночасно знаходитись всі учні класу. 

3. Веб-заняття – записані у відповідному вигляді уроки (аудіо або відео формат), які роз-

кривають суть теми, що наразі вивчається учнями. 

4. Телеприсутність – варіант проведення лекцій або практичних занять, коли студенти 

можуть слідкувати за процесом в аудиторії за допомогою відео трансляції в мережі 

Інтернет. 

5. Відео-конференції – спеціальні заняття, які передбачають використання програм в ін-

тернеті для організації відео зв’язку та інтерактивного обговорення завдань між педа-

гогами та учнями. 

6. Голограми – інноваційна технологія викладання за допомогою голограм, коли учні 

бачать у повний зріст голограму педагога, а вчитель у цей час має великий радіус 

огляду аудиторії учнів. 

7. Тематичні презентації. 

8. Інтерактивні ігри тощо.   

 

Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекцій тощо: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL-qqqC4sJBlG_Xks8vm_JcVw-G1kHKErV&theater
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5Nrhr0ibD7Zo5TFW0602KDTq4
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5NrgYG0sSUhVxvCVvuKCrwTey
https://www.youtube.com/watch?v=I0jnGDhMEOk
https://interneturok.ru/subject/chemistry/class/10
https://www.youtube.com/watch?v=ryuMp3WKIZQ
https://www.youtube.com/watch?v=I0jnGDhMEOk
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5Nrg7rf3tTb0h5X2G61daV8cr
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5NrgQzlWCftCshh_hNlP62ilS
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5NriKZPIWrlDddt6TM8egdZRe
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5NrhGRY6oAXA17yUb1gwYCAtK
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5Nri9jriVOx6H54v5USngRJWr
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5NrhlOQ15jpUEo2mqTltz0Q9p


1. Географіка. Географічний портал [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://geografica.net.ua/publ/galuzi_geografiji/metodika_vikladannja_geografiji/35 

2. Інтернет на користь: онлайн-ресурси для вивчення географії [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу:  

https://naurok.com.ua/post/internet-na-korist-onlayn-resursi-dlya-vivchennya-geografi. 

3. Географія для всіх.  

http://geo-bav.at.ua/load/urok_geografii/8-2-2.  

4. Онлайн-завдання з географії: 

http://geobav.at.ua/load/urok_geografii/http_geo_bav_at_ua_load_urok_geografii_onlajn_za

vdannja_42/42. 

5. Портал «Мій клас»  

https://miyklas.com.ua/p/geografia. 

6. Відеоуроки з географії:  

https://www.youtube.com/watch?v=dsoDjFnz31M&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0-

IFdM4e9EXvrkPt4i3EDhUilPr_GDnJWQKGwTj41D-fesVRmLaeKqZkw. 

7. Онлайн-завдання     

http://geobav.at.ua/load/urok_geografii/http_geo_bav_at_ua_load_urok_geografii_onlajn_za

vdannja_42/42. 

8. Для ДПА та ЗНО з географії та економіки:   

http://geobav.at.ua/load/gotuemos_do_dpa_ta_zno/23. 

9. Книжкова полиця: цікаві рубрики з географії  

http://geo-bav.at.ua/publ/geografichni_cikavinki/2. 

10.  Географічні ігри: 

 http://geo-bav.at.ua/load/posle_urokov/17. 

11.  Підсилити  економічну компетентність можна з використання і реалізації завдань кур-

сів за вибором, перелік яких розміщено на офіційному сайті ДНУ «Інститут модерні-

зації змісту освіти» за посиланням 

https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APKcmo1Rm84dkh0NWc/view. 

12. Все для уроків з економіки                                                                                                             

http://geo-bav.at.ua/load/urok_ekonomiki/vse_dlja_uroku_ekonomiki/34 

13.  «Портал споживача»  

www.consumerinfo.org.ua. 

14. «Державна служба статистики України»  

www.ukrstat.gov.ua. 

15.  Національний банк України»  

www.bank.gov.ua 

 

У початковій школі дистанційне навчання проходить у контексті вчитель – учень 

– батьки – вчитель. Доцільним є використання такої технології навчання при карантині, 

відсутності дитини на уроці, поясненні важких для засвоєння учнями тем. Та, особливо, 

для тих, хто за станом здоров’я навчається індивідуально, а дистанційне навчання для них 

дає змогу якісно задовольнити власні потреби у здобутті освіти. На сторінках матеріал 

розміщений за тижнями та попредметно. Навчальний матеріал, який підлягає впро-

вадженню в інформаційне середовище, повинен бути підготовленим заздалегідь. Він може 

бути представлений у файлах, розроблених у сторонніх програмних додатках. 

Головним складником дистанційного курсу є дистанційний або електронний урок. 

Це колективна форма навчання, якій властиві постійний склад учнів, певні рамки занять, 

жорстка регламентація навчальноїоботи над одним і тим же для всіх навчальним ма-

теріалом. За структурою та змістом він повністю відповідає традиційному урокові і зале-

жить від вибору вчителя.  

http://geografica.net.ua/publ/galuzi_geografiji/metodika_vikladannja_geografiji/35
https://naurok.com.ua/post/internet-na-korist-onlayn-resursi-dlya-vivchennya-geografi
http://geo-bav.at.ua/load/urok_geografii/8-2-2
http://geobav.at.ua/load/urok_geografii/http_geo_bav_at_ua_load_urok_geografii_onlajn_zavdannja_42/42
http://geobav.at.ua/load/urok_geografii/http_geo_bav_at_ua_load_urok_geografii_onlajn_zavdannja_42/42
https://miyklas.com.ua/p/geografia
https://www.youtube.com/watch?v=dsoDjFnz31M&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0-IFdM4e9EXvrkPt4i3EDhUilPr_GDnJWQKGwTj41D-fesVRmLaeKqZkw
https://www.youtube.com/watch?v=dsoDjFnz31M&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0-IFdM4e9EXvrkPt4i3EDhUilPr_GDnJWQKGwTj41D-fesVRmLaeKqZkw
http://geobav.at.ua/load/urok_geografii/http_geo_bav_at_ua_load_urok_geografii_onlajn_zavdannja_42/42
http://geobav.at.ua/load/urok_geografii/http_geo_bav_at_ua_load_urok_geografii_onlajn_zavdannja_42/42
http://geobav.at.ua/load/gotuemos_do_dpa_ta_zno/23
http://geo-bav.at.ua/publ/geografichni_cikavinki/2
http://geo-bav.at.ua/load/posle_urokov/17
https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APKcmo1Rm84dkh0NWc/view
http://geo-bav.at.ua/load/urok_ekonomiki/vse_dlja_uroku_ekonomiki/34
http://www.consumerinfo.org.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.bank.gov.ua/


Такий урок проводиться в певних часових рамках, при яких вчитель керує 

індивідуальною і груповою діяльністю учнів з метою засвоєння учнем основ вивченого 

матеріалу, виховання і розвитку творчих здібностей. 

На відміну від звичайного уроку, в дистанційному, крім вчителя і учня, є локаль-

ний координатор. 

Дистанційний вчитель – автор уроку. Він проводить більшу підготовку по створен-

ню навчального ресурсу, який є основою всього заняття. 

Практичні завдання для учнів 1-2 класів розміщені на сайті Освіта.ua, платформа 

для вивчення математики Matifik, а також завдання на Порталі вчителів початкових кла-

сів «Урок», Вчитель вчителю, учням та батькам та сайт з дитячої творчо-

сті Крокотак.Вчи.юа — це міжнародна онлайн платформа, де учні початкової школи 

усієї України вивчають математику в інтерактивній формі.Освітній портал a+b 

(https://miyklas.com.ua/p) пропонує завдання з математики та інформатики для учнів поча-

ткової школи. Цікавими для учнів молодших класів будуть просвітницькі канали 

NEED/animationstudio та Книга-мандрівка. 
 

https://osvita.ua/school/61828/
https://www.matific.com/ua/uk/home/
http://www.yrok.net.ua/
https://teacher.at.ua/publ/3
http://krokotak.com/
https://miyklas.com.ua/p
https://www.youtube.com/channel/UCCNojxjNLyszjuLE2kqvXmg
https://www.youtube.com/channel/UCHq5vXBXgKpU0_Nxl8pDKyw


Додаток 3 

до листа департаменту 

16.03.2020№01.01-21/556 

 

Алгоритм організації дистанційного навчання  

(практичні поради педагогам) 

 

1. Продумайте стратегію дистанційного навчання. Врахувавши, що недостатньо нада-

ти весь навчальний матеріал на самостійне вивчення учням. Необхідно передбачи-

ти якісне коммунікаційне супроводження онлайн –дати не тільки матеріал, а й за-

безепечити моніторинг успішності.  

2. Оберіть найзручніший інструмент взаємодії з учнями. Як приклад, наведемо огляд 

деяких найбільш розповсюджених платформ, які можні використовувати для орга-

нізації дистанційної навчальної взаємодії з учнями: 

- ClassDojo– платформа, яку пристосовано для стаціонарних ПК, ноутбуків, 

планшетів та мобільних пристроїв (для останніх двох пристроїв треба встанови-

ти додаток). Принцип роботи простий і зручний: вчитель реєструється на плат-

формі, створює свій «Клас», додає учнів та розсилає їм посилання на «Клас». 

Для зручності вчителя-предметника це посилання можна скинути у групу в со-

ціальних медіа (телеграм, вайбер, месседжер, тощо), де з усіма учнями класу 

спілкується класний керівник. Комунікація вчителів і учнів відбуватиметься 

наступним чином: учасники «Класу» будуть бачити публікації від вчителя в 

хронологічному порядку. Це дещо схоже на звичну всім нам стрічку новин у 

соцмережах. Вчитель зможе прикріпити до матеріалів та завдань PDF-файли, 

посилання на вебресурси. 

- Google Classroom — безкоштовний сервіс, яким може скористатися кожен, хто 

має обліковий запис у Google. Вчитель входить у систему та створює свій 

«Клас», де кожен вчитель-предметник буде публікувати навчальні матеріали, 

давати завдання учням та спілкуватися з ними. Посилання на свій «Клас» треба 

розіслати всім учням. Якщо діти користуватимуться платформою з телефону, 

мають завантажити на мобільний однойменний застосунок. 

- Помічними ресурсами в онлайн-навчанні стануть електронні додат-

киі EdTed та edpuzzle.com. У цих додатках вчитель може брати готові відео та 

накладати на них запитання, відео- чи аудіокоментарі. Учні встановлюють за-

стосунок на телефоні та вводять код класу, який дає вчитель. У цьому класі бу-

дуть з’являтися завдання від педагога. Коли учні переглядають навчальне відео, 

воно зупиняється на певній секунді та спливає завдання від вчителя. Його треба 

виконати одразу і тільки потім можна буде рухатися далі. 

- Якщо діти готуються до ЗНО – найкращим рішенням буде запропонувати їм за-

реєструватися (якщо хтось досі не знайомий) на онлайн-платформі для підгото-

вки до зовнішнього незалежного оцінювання ILearn. Навчання тут цікаве, без-

коштовне і доступне 24/7:онлайн-курси з основних предметів ЗНО, вебінари з 

найкращими репетиторами, тести, подкасти, матеріали для самопідготовки. 

3. Домовтесь із учнями про правила та дедлайн і дотримуйтесь їх. Навичку ди-

станційного навчання вчителям і учням доведеться формувати з нуля. Поясність 

учням правила: «Якщо у нас у розкладі два уроки з предмета…, протягом тижня 

кожен учень має виконати два завдання від вчителя. Вони будуть опубліковані 

в…». Дедлайн має бути чітким: «Роботи приймаються до 16:00 п’ятниці. Після 

цього часу не розглядаються та не перевіряються». Тобто, учні мають розуміти, що 

в них є чітка дата, до якої треба виконати конкретне завдання. Після виконання за-

вдання учень обов’язково має отримати зворотний зв’язок. А ще краще — якщо фі-

https://www.classdojo.com/ru-ru/?redirect=true
https://classroom.google.com/
https://ed.ted.com/
https://edpuzzle.com/?fbclid=IwAR3hsOxzcQ4vAU5vQV18N1Qj_FCLruB0Zagt7NB7o4qZZmho_5j0taw1EXM
https://ilearn.org.ua/?fbclid=IwAR3nLQkyaj8IPqTpzu9aejHaZA8tCHMmcFWKdYNHzAYzWeElo4K6KRxb63U


дбек від учителя учень отримає в процесі виконання, якщо завдання складне, твор-

че чи потребує кількох редагувань. 

4. Домовтесь з учнями у якому форматі діти будуть здавати завдання. Це залежить від 

формату завдання, яке треба перевірити вчителеві. Наприклад, якщо це творча ро-

бота — роботи пересилаються у формі Google-презентації. Будь-які письмові робо-

ти дітям зручно буде здавати у формі Google-документа. Дуже цікавим для дітей і 

вчителів буде спільний формат здавання робіт. Для цього вам з учнями потрібно 

буде використовувати в спільному доступі дошку Padlet. Це безкоштовна платфор-

ма. Отож, вчитель створює спільну дошку, розсилає посилання учням. Потім педа-

гог створює завдання та «прикріплює» його на спільній дошці як стікер. У цьому 

стікері учні можуть друкувати, прикріплювати файли та відеоролики. 

5. Розкажіть учням про web-ресурси та тренажери для дистанційного навчання. Зараз 

у відкритому безкоштовному доступі чимало онлайн-тренажерів, які допоможуть 

учневі перевірити завдання та себе: 

- якщо говорити про українську мову – гарним тренажером буде WebPen.com.ua; 

- ще один чудовий тренажер – disted.edu.vn.ua – це розробка, яка містить зручну 

дистанційну систему навчання для всіх предметів з 5-го по 11-й клас. Якщо 

вчитель напише координатору (контакти є на сайті), спеціально під вас створять 

окремий клас (і дадуть доступ для його адміністрування) і ви зможете побачити, 

як школярі виконують ті чи ті завдання; 

- зверніть увагу на такий ресурс, як learningapps.org– це система готових вправ з 

різних предметів, та ще й з можливістю автоматичної перевірки системою. 

Вчитель може створити свої вправи за допомогою цієї платформи, якщо гото-

вих йому не вистачило. Працювати з платформою треба за тим самим принци-

пом, що й з іншими – відправити посилання дітям. Вчитель створює папку кла-

су, заливає туди вправи (вже наявні там чи створені ним) і може надалі моніто-

рити виконання цих вправ. Третій етап після перегляду теоретичного матеріалу 

та онлайн-перевірки знань – контрольна вправа для того, щоб вчитель про-

моніторив і зрозумів, наскільки дитина добре опанувала цю тему. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/intl/ru_uA/docs/about/
https://ru.padlet.com/
https://webpen.com.ua/
https://disted.edu.vn.ua/?fbclid=IwAR2VT096AjlJcvANrahQYyXZazLFETjd-pSplVhynzGKz0W3yVurPE9h8Rk
https://learningapps.org/?fbclid=IwAR1Czg80aONpF6iNKmFk9VIpJJhn9RA-pnHYU7kTkyMXI823LMsEz4HDQEw

