
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ  

ПІД ЧАС КАРАНТИНУ 

У зв’язку із призупиненням навчання у 

закладах освіти з 12 по 24 квітня 2020 року 

рекомендуємо організувати освітній процес з використанням технологій 

дистанційного навчання. 

 Під час карантину можливо  організувати два режими навчання:   

1. Живе онлайн-спілкування, коли в призначений час викладач  

організовує відеоконференцію, спілкування в чаті зі студентами.  

2. Віддалене навчання, розтягнуте в часі, коли використовуючи певні 

цифрові інструменти, викладач створює платформу для самостійного навчання 

студентів. 

Рекомендуємо: 

1. Під час організації дистанційного навчання чітко дотримуватися 

нормативно-правового забезпечення з цього питання. 

2. З метою забезпечення організації освітнього процесу та 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. 

3.  Інформувати всіх батьків здобувачів освіти про особливості освітнього 

процесу в період карантину. 

4.  Надати обов’язкові рекомендації студентам щодо використання веб-

ресурсів, послідовності виконання завдань, особливостей контролю тощо. 

5. Для ефективного впровадження системи дистанційного навчання 

передбачити форми зворотного зв’язку (контролю) зі здобувачами освіти. 

6.  Використати можливість сайту колежу 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. 

7. Розглянути можливість використання безкоштовного сервісу Google 

Classroom та/або безкоштовної, відкритої системи дистанційного навчання 

Moodle.    8.  Створювати закриті спільноти в соціальних мережах (Вайбер 

/Телеграм/ Фейсбук /Інстаграм) за визначеними спільно з педагогами й 

здобувачами освіти принципами організації груп та правилами спілкування, 

навчання, тестування. 

  9. Використовувати  інструменти спілкування в дистанційному навчанні 

відповідно до наявного системотехнічного забезпечення (електронна пошта, 

форум, чат, відеоконференція, блог тощо). 

10. Практикувати уроки через Skype; підготовку завдань на самостійне 

опрацювання через платформи Kahoot, Quzizz, IDroo, Miro. 



11.   Сприяти навчанню студентів ІІ курсів щодо підготовки до ЗНО-2020 

через індивідуальні консультації, самостійну підготовку на веб-ресурсах УЦОЯО 

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/. 

12. Використовувати такі інструменти для спільної роботи викладачів 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. 

13. Активно використовувати інтернет-ресурси для самоосвіти: EdEra,  

iLearn,  Рrometheus,  Розумники, Освіторія, Youtube-контент (освітні Youtube-

канали, відеоролики і т.п.). 

14. Рекомендації РОІППО щодо організації освітнього процесу в умовах 

карантину http://roippo.org.ua/activities/recomendation.php 

 

Перелік освітніх джерел та онлайн платформ на допомогу педагогам в 

організації дистанційного навчання 

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/ 
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Електронні версії підручників https://e-pidruchnyky.net/ 

Скановані підручники та відеоуроки 

  Система e-pidruchnyky.net забезпечує широкий законний доступ до 

цифрових копій підручників, які використовуються у навчальному процесі 

загальноосвітніх шкіл України. 

 Електронні версії підручників для 9 класу 

 Скановані підручники 

 Віртуальні лабораторії 

 Всі шкільні підручники (читати он-лайн) 

 Підручники 

 Підручники з сайту Інституту модернізації змісту освіти 

 Відповіді на завдання шкільних підручників 

 Відео-уроки української мови 

 MozaBook – мультимедійні уроки 

 Безкоштовні відеоуроки від Топ Школи з математики і фізики (українською 

і російською мовою) 

 Видивничий дім ―Освіта‖ 

 35 музеїв онлайн 

 Безкоштовні мобільні додатки для STEM 

Додатково 

 Сервіси для безкоштовного створення електронних підручників (стаття) 

 Найбільша електронна бібілотека 

 Колекція відоуроків 

 Всі електронні підручники для 10 класу (від School Champion) 

 bhv освіта 

 Мозаїка 

 Цифрові лабораторії (elizlab, einstein, https://dixi.education/) 

 Фізика і STEM Воронкін О. 

 Профорієнтація 

Загальні ресурси підготовки студентів 

 Відкриті масові безкоштовні он-лайн курси підготовки до ЗНО (математика, 

фізика, хімія) 

 Міжнародний проект Міксіке 

 https://www.ed-era.com – онлайн-курси та супроводжувальні матеріали 

широкого профілю. 

 Гіпермаркет знань—повна і багаторівнева матриця кейсів. Кожен може 

додати свій внесок як у Вікіпедії. 

 Уроки для школірів он-лайн (відео уроки) 

 Книги Гугл (підручники, задачники, посібники, книги) 

 Академія Гугл 

https://e-pidruchnyky.net/
http://e-pidruchnyky.net/
http://osvita.ua/school/textbook/9klas/
https://mega.nz/#F!6EYiiBDA!SAUrHDpruhrWYlhR3ItTXQ!DAQ2BR7b
http://www.znanius.com/4052.html
http://4book.org/uchebniki-ukraina
http://mta.ua/stat/pidruchniki_dlya_shkoli?utm_source=FB&utm_medium=post&utm_campaign=pidruchnyky
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/683
http://4book.org/gdz-reshebniki-ukraina/11-klass/1325-gdz-reshebnik-algebra-11-klas-nelin-2011
https://mriya-urok.com/categories/ukrayinska-mova/
https://edpro.com.ua/mozaik
https://www.youtube.com/channel/UCugp2JTHik6cdFxs1GbEOGg
https://www.youtube.com/channel/UCugp2JTHik6cdFxs1GbEOGg
http://www.osvita-dim.com.ua/index.php?form_page=8000
http://www.interior.ru/design/art/5786-35-muzeev-mira-kotorye-mozhno-posetit-onlajn.html?fbclid=IwAR02rkTJIBd0dyW0_elE98jxEJ7RHl7YeF7bb5HsZxDj9rq1jvJ1nyxp-lA
https://osvitoria.media/experience/6-bezkoshtovnyh-mobilnyh-dodatkiv-dlya-zahoplyvyh-pryrodnychyh-stem-proektiv/?fbclid=IwAR1Bp5XTwYtvaFZSyjPVe0yy3uDnit4mwCv_unsuBCk_rE8Kpc14lC3C_Zk
http://www.imena.ua/blog/kindle-textbook-creator/
http://ua.booksee.org/s/?q&t=0
http://golbis.com/pin/polnaya-kollektsiya-video-urokov-po-osnovnyim-shkolnyim-predmetam-za-1-11-klassyi-5/#.VNCivNKsWzm
http://schoolchampion.in.ua/dodatkovi_mozhlyvosti/elektronni_pidruchniki_dlya_10_klasu/
http://bhv-osvita.com/index/elektronni_zasobi_dlja_navchannja_ta_vikladannja/0-22
https://www.mozaweb.com/uk/lexikon.php?cmd=getlist&let=7
https://elizlabs.com.ua/
http://rozumniki.com/catalog/tovary/tsyfrova-bezdrotova-laboratoriya-einstein-labmate/einstein/fizyka1/tsifrova-laboratoriya-einstein-fizika-nabir-dlya-uchnya/
https://dixi.education/
https://drive.google.com/file/d/1KTAIbajsN1NSdRah0u0oWq5WL9WDeEiY/view
https://ibs-edu.com.ua/ua/
http://prometheus.org.ua/zno/
http://lviv.miksike.net/
https://www.ed-era.com/
http://edufuture.biz/
http://www.mriya-urok.com/
http://books.google.com.ua/
http://scholar.google.com.ua/


 Інтерактивні вправи learningapps 

 Світові ресурси для самоосвіти 

 Безкоштовні он-лайн курси 

 Дистанційна підтримка освіти школярів 

 Методичні матеріали Міжнародної української школи 

 Академія Хана українською мовою (математика) 

 STEM освіта (5 каналів Ютуб) 

 Безкоштовні курси (фізика, математика) 

  Мала академія наук учнівської молоді 

 ЕОР м. Києва 

 Географічна гра 

 Навчальні матеріали про технологічні інновації (уроки) 

Тестування 

 ЗНО онлайн 

 Підготовка до ЗНО (за темами, всі предмети) 

 Підготовка до ЗНО (дистанційні курси, тести, ІКТ), 

 Онлайн-тестування ―Тесторіум‖ – тестування ЗНО 

 Онлайн-тестування ―Майстер-тест‖ 

 Підготовка до ЗНО 

 Підготовка до ЗНО (учням, викладачам) платно 

 Створення Гугл тестів (з виставленням оцінок) Відеоінструкція 

 MyTest  (редактор _приклад) 

 7 платформ для створення тестів 

 ЗНО з історії 

 ДПА з математики 

 Тестові платформи 

 9 платформ для створення тестів 

 Вікторини Quizizz 

 Алгоритм роботи з Plickers 

 OnlineTest Pad – конструктор тестів, опитувань, логічних завдань 

 Можливі форми контролю (англ) 

 

                                                    Методист коледжу Козлинець О.Ю. 
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