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Нормативна база
• Положення про дистанційне навчання затвердженого 

наказом МОНУ від 25.04.2013 № 466, зареєстрованого 
у Міністерстві юстиції 30.04.2013 за 703/23235 зі 
змінами

• Положення про дистанційну форму  здобуття повної 
загальної середньої освіти, затвердженого наказом 
МОН від 08 вересня 2020 року № 1115 

• Лист МОНУ від 02.11.2020 № 1/9-609 “Щодо 
організації дистанційного навчання”



Накази видані в ліцеї
• ᾿ʼПро запобігання поширенню коронавірусу COVID-

19᾿ʼ від 02.11.2020 № 137; 

• ᾿ʼПро запровадження дистанційної форми навчання в 
ліцеї᾿ʼ від 06.11.2020 № 143

• ᾿ʼПро перехід на дистанційну форму навчання᾿ʼ від 
11.12.2020 № 151

• ʼПро запровадження дистанційної форми навчання у 
ліцеї᾿ʼ від 03.03. № 25

• ᾿ʼПро запровадження дистанційної форми навчання у 
ліцеї᾿ʼ від 18.03.2021 № 30

• ʼПро продовження терміну канікул для учнів 1-х 
класів᾿ʼ 04.01.2921 № 4



Синхронний 
режим

On-line

Асинхронний 
режим

Off-line

Дистанційне 
навчання



Під час дистанційного навчання 
учитель повинен мати такі навички: 

організовувати якісне навчання з 
використанням цифрових 
технологій; 

комунікувати з учнями на відстані; 

надихати та мотивувати їх до 
навчання; 

допомагати батькам;

навички використання 
комунікаційних 

технологій 



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/

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/


Загальні ресурси підготовки учнів
• Программа для перевірки мовних вправ – IXl

• 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.

• Он-лайн курси (за кошти ) за різними предметами

• Уроки для школірів он-лайн (відео уроки)

• Книги Гугл (підручники, задачники, посібники, книги)

• Академія Гугл

• Інтерактивні вправи learningapps

• Дистанційна підтримка освіти школярів

• Методичні матеріали Міжнародної української школи

• STEM освіта (5 каналів Ютуб)

• Навчальні матеріали про технологічні інновації (уроки)

https://www.ixl.com/
https://www.ed-era.com/
http://edufuture.biz/
https://www.ed-era.com/
http://www.mriya-urok.com/
http://books.google.com.ua/
http://scholar.google.com.ua/
http://learningapps.org/
http://disted.edu.vn.ua/
http://ukrintschool.org.ua/methodics.html
http://womo.com.ua/5-youtube-kanalov-po-stem-dlya-mladshih-shkolnikov/
http://thefuture.news/school/


Тестування
• Онлайн-тестування “Майстер-тест”

• MyTest (редактор _приклад)

• 7 платформ для створення тестів

• Сервисы для создания интерактивных 
викторин и опросов (вебінар)

• naurok.com.ua/test

• 9 платформ для створення тестів

• Вікторини Quizizz

• Алгоритм роботи з Plickers

• OnlineTest Pad – конструктор тестів, 
опитувань, логічних завдань

http://master-test.net/
http://mytest.klyaksa.net/
http://mytest.klyaksa.net/htm/mteditor.htm
http://osvita.ua/school/method/technol/45747/
https://youtu.be/EjKEauu4lJQ
http://abetkaland.in.ua/programy-dlya-stvorennya-testiv-dlya-uchniv/
http://marinakurvits.com/quizizz/
http://osnova.com.ua/items/item-november-2017/
https://onlinetestpad.com/ua


Оцінювання і зворотній звʼязок



Онлайн уроки





Фотоконкурс 
«Домашня

бібліотека моєї
родини»



Оцінювання та 
зворотній 

зв'язок



Творчої 
наснаги 

та 
успіхів!!!



Електронний журнал


