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Інформатизація освіти в Україні – один з найважливіших механізмів, 

що охоплює основні напрямки модернізації освітньої системи. Сучасні 

інформаційні технології відкривають нові перспективи для підвищення 

ефективності освітнього процесу. Велика роль надається методам активного 

пізнання, самоосвіті, дистанційним освітнім програмам. 

Дистанційне навчання – нова організація освітнього процесу, що 

ґрунтується на використанні як кращих традиційних методів навчання, так і 

нових інформаційних та телекомунікаційних технологій, а також на 

принципах самостійного навчання, призначена для широких верств 

населення незалежно від матеріального забезпечення, місця проживання, 

стану здоров’я. 

Дистанційне навчання дає змогу впроваджувати 

інтерактивні технології викладання матеріалу, 

здобувати повноцінну освіту, підвищувати 

кваліфікацію співробітників у територіально 

розподілених місцях. Процес навчання може 

відбуватися будь-де і будь-коли, єдина умова – доступ 

до мережі Інтернет. 

Порядок організації та запровадження дистанційного навчання 

визначено Положенням «Про дистанційну форму здобуття повної загальної 

середньої освіти», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки 

України від 08.09.2020 р. № 1115. 

Зважаючи на актуальність питання, фахівцями ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського підготовлено рекомендаційний бібліографічний 

список «Дистанційне навчання: вектор сучасної парадигми освіти», який 

складається з семи розділів: 

І. Нормативно-правове та організаційно-методичне забезпечення 

дистанційної освіти в Україні. 



ІІ. Дистанційне навчання в сучасній освіті 

ІІІ. Дистанційні технології у навчальному процесі 

ІV. Реалізація дистанційної освіти в закладах освіти України 

4.1. Заклади дошкільної освіти 

4.2. Заклади загальної середньої освіти 

4.2.1. Початкова школа (1–4 класи) 

4.2.2. Основна та старша школа (5–11 класи) 

4.3. Заклади професійної (професійно-технічної) освіти 

4.4. Заклади вищої освіти 

V. Дистанційна робота в закладах позашкільної освіти 

VІ. Онлайн-освіта в період пандемії COVID-19 

VIІ. Дистанційна форма навчання: зарубіжний досвід. 

 

Cписок має наскрізну нумерацію. У межах розділів документи 

розміщено за абеткою авторів і назв. У розділі І бібліографічні записи 

нормативно-правових документів згруповано за принципом верховенства 

права й абеткою назв. Використовується система гіперпосилань на 

електронні версії документів. Хронологічні рамки дібраного матеріалу: 2017–

2021 рр. 

Бібліографічний список адресовано науковцям, викладачам, студентам, 

аспірантам, керівникам навчальних закладів, вчителям, бібліотечним 

фахівцям, усім, хто цікавиться цією проблематикою. 

 

І. Нормативно-правове та організаційно-методичне забезпечення 

дистанційної освіти в Україні. 

 

1. Про освіту [Електронний ресурс] : Закон України від 5 верес. 

2017 р. № 2145-VIII : [ред. від 02.10.2021 р.] // Законодавство України 

/ Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 2021. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення: 23.03.2021). – 

Назва з екрана. 

2. Про повну загальну середню освіту [Електронний ресурс] : 

Закон України від 13.07.2020 р. № № 764-IX // Законодавство України 

/ Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 2020. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text (дата звернення: 27.05.2021). – 

Назва з екрана. 

3. Деякі питання організації дистанційного навчання 

[Електронний ресурс] : наказ МОН від 08.09.2020 р. № 1115 // Законодавство 

України / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 2020. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0941-20#Text (дата звернення: 

27.05.2021). – Назва з екрана. 

4. Про затвердження Положення про дистанційне навчання 

[Електронний ресурс] : наказ МОН від 25.04.2013 р. № 466 : [ред. від 

16.10.2020 р.] // Законодавство України / Верхов. Рада України. – Текст. дані. 

– Київ, 2013. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-

13#Text (дата звернення: 28.05.2021). – Назва з екрана. 
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5. Щодо коштів на забезпечення проведення дистанційного 

навчання [Електронний ресурс] : лист МОН від 31.08.2020 р. № 1/9-496 

// Міністерство освіти і науки України : [офіц. портал]. – Текст. дані. – Київ, 

2020. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-koshtiv-na-

zabezpechennya-provedennya-distancijnogo-navchannya (дата звернення: 

24.05.2021). – Назва з екрана. 

6. Щодо організації дистанційного навчання [Електронний 

ресурс] : лист МОН від від 02.11.2020 р. № 1/9-609 // Міністерство освіти і 

науки України : [офіц. портал]. – Текст. дані. – Київ, 2020. – Режим доступу: 

https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-distancijnogo-navchannya (дата 

звернення: 10.05.2021). – Назва з екрана. 

7. Щодо організації поточного, семестрового контролю та атестації 

здобувачів освіти із застосуванням дистанційних технологій [Електронний 

ресурс] : лист МОН від 14.05.2020 р. № 1/9-249 // Міністерство освіти і науки 

України : [офіц. портал]. – Текст. дані. – Київ, 2020. – Режим 

доступу:https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-potochnogo-semestrovogo-

kontrolyu-ta-atestaciyi-zdobuvachiv-osviti-iz-zastosuvannyam-distancijnih-

tehnologij (дата звернення: 24.05.2021). – Назва з екрана. 

8. МОН пропонує для громадського обговорення проєкт 

положення про дистанційну форму здобуття загальної середньої освіти 

[Електронний ресурс] // Міністерство освіти і науки України : [офіц. портал]. 

– Текст. дані. – Київ, 2020. – Режим доступу:https://mon.gov.ua/ua/news/mon-

proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-proyekt-polozhennya-pro-

distancijnu-formu-zdobuttya-zagalnoyi-serednoyi-osviti (дата звернення: 

25.05.2021). – Назва з екрана. 

9. Організація дистанційного навчання в школі [Електронний 

ресурс] : метод. рек. // Міністерство освіти і науки України : [офіц. портал]. – 

Текст. дані. – Київ, 2020. – Режим 

доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/metodichni%

20recomendazii/2020/metodichni%20recomendazii-dustanciyna%20osvita-

2020.pdf (дата звернення: 24.05.2021). – Назва з екрана. 

 

******* 

10. Аналітична довідка про напрацювання вчених Національної 

академії педагогічних наук України із функціонування сфери освіти в умовах 

карантину, пов’язаного з COVID-19 [Електронний ресурс] // Національна 

академія педагогічних наук України : [вебсайт]. – Текст. дані. – Київ, 2020. – 

Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1dIBB_L4CEORnW6JS3kkXqEX

X-NVKzR8R/view, вільний (дата звернення: 10.03.2021). – Назва з екрана. 

11. Проблеми дистанційного навчання в умовах пандемії 

[Електронний ресурс] : рек. міжнар. організацій / уклад.: Л. Дяченко ; Ін-т 

пед. освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна НАПН України. – Текст. дані. – 

Київ, 2020. – Режим доступу: http://ipood.com.ua/e-library/pozaplanova-

produkciya/problemi-distanciynogo-navchannya-v-umovah-pandemi-

rekomendaci-mijnarodnih-organizaciy/, вільний (дата звернення: 10.03.2021). – 

Назва з екрана. 
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http://ipood.com.ua/e-library/pozaplanova-produkciya/problemi-distanciynogo-navchannya-v-umovah-pandemi-rekomendaci-mijnarodnih-organizaciy/
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12. Реалізація педагогічних технологій в умовах дистанційного 

навчання [Електронний ресурс] / Didactics.ua : [веб-сайт відділу дидактики 

Інституту педагогіки НАПН України] // Ін-т педагогіки НАПН України. – 

Текст. дані. – Київ, 2021. – Режим доступу: http://didactics.ucoz.ua/forum/2, 

вільний (дата звернення: 20.03.2021). – Назва з екрана. 

13. Формування компетентностей учасників освітнього процесу 

на основі хмаро орієнтованих інформаційно-освітніх систем : результати 

дослідження ІІТЗН НАПН України [Електронний ресурс] // Національна 

академія педагогічних наук України : [вебсайт]. – Текст. дані. – Київ, 2021. – 

Режим доступу: http://naps.gov.ua/ua/press/releases/2262/, вільний (дата 

звернення: 21.03.2021). – Назва з екрана. 

 

****** 

14. Використання системи комп’ютерного моделювання в умовах 

дистанційного навчання : зб. матеріалів / [за заг. ред. С. Г. Литвинової, 

О. М. Соколюк] ; НАПН України, Ін-т інформ. технологій і засобів 

навчання. – Київ : ФОП Ямчинський О. В., 2020. – 195 с. – Текст доступний в 

інтернеті: https://lib.iitta.gov.ua/721636/1/%21%21%21ЗБІРНИК-

Литвинова%20С.pdf (дата звернення: 27.05.2021). 

15. Дистанційне та змішане навчання в школі. Путівник / упоряд. 

І. П. Воротникова ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2020. – 48 с. – Текст 

доступний в інтернеті: 

https://drive.google.com/file/d/1P83tMBbZNI5BaqLnofLmFzATWcFWwVrY/vie

w (дата звернення: 27.05.2021). 

 

ІІ. ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ 

 

16. Артімонова, Т. П. Феномен 

полікультурності освітнього середовища в 

умовах дистанційного навчання 

/ Т. П. Артімонова // Освіт. дискурс : зб. наук. 

пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – 

Київ, 2021. – Вип. 30. – С. 7–17. – Текст статті 

доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eddcsp_2021_30_3 (дата 

звернення: 18.05.2021). 

17. Бублик, В. В. Шляхами дистанційної освіти та електронного 

навчання / В. В. Бублик // Наук. зап. НаУКМА. Комп'ютерні науки. – 2018. – 

Т. 1. – С. 4–9. – Текст статті доступний в інтернеті: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAkn_2018_1_4 (дата звернення: 17.09.2021). 

18. Васильєва, Д. В. Дистанційне навчання: вчора, сьогодні, завтра 

/ Дарина Володимирівна Васильєва // Комп'ютер у шк. та сім'ї. – 2019. – 

№ 1. – С. 21–27. – Текст статті доступний в інтернеті: 

https://lib.iitta.gov.ua/718231/1/CSF_01_19_00_RGB-

%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B8-

21-26.pdf (дата звернення: 25.10.2021). 

19. Васько, О. О. Дистанційне навчання: досвід використання, 

проблеми, перспективи / О. О. Васько, В. Г. Бутенко, О. В. Шаповалова 

http://didactics.ucoz.ua/forum/2
http://naps.gov.ua/ua/press/releases/2262/
https://lib.iitta.gov.ua/721636/1/!!!%D0%97%D0%91%D0%86%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A-%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A1.pdf
https://lib.iitta.gov.ua/721636/1/!!!%D0%97%D0%91%D0%86%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A-%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A1.pdf
https://drive.google.com/file/d/1P83tMBbZNI5BaqLnofLmFzATWcFWwVrY/view
https://drive.google.com/file/d/1P83tMBbZNI5BaqLnofLmFzATWcFWwVrY/view
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%90%D1%80%D1%82%D1%96%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A2$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9674482
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=eddcsp_2021_30_3
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http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9622868
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Npd_2021_2_14
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A4%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%BD%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672088:%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672088:%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzuk_2020_3_24


116. Харківець, В. В. Використання технологій дистанційного 

навчання в загальноосвітніх навчальних закладах / В. В. Харківець // Упр. 

шк. – 2017. – № 1/3. – С. 20–21. 

 

4.2.1. ПОЧАТКОВА ШКОЛА (1-4 класи) 

 

117. Безкоровайна, О. Інноваційні 

технології дистанційного навчання іноземних 

мов у початковій школі / О. Безкоровайна, 

Г. Павлюк // Інноватика у вихованні : зб. наук. 

пр. / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Рівне, 2021. 

– Вип. 13(1). – С. 73–80. – Текст статті 

доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inuv_2021_13%281%29__9 

(дата звернення: 21.10.2021). 

118. Булгакова, О. Ю. Взаємодія «батько – дитина» як чинник 

успішного дистанційного навчання дітей молодшого шкільного 

віку / О. Ю. Булгакова, О. В. Азаркіна // Габітус. – 2020. – Вип. 20. – С. 87–

89. – Текст статті доступний в 

інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/habit_2020_20_16 (дата звернення: 

21.10.2021). 

119. Голуб, Л. В. Особливості організації дистанційного навчання в 

початкових класах сільської місцевості / Л. В. Голуб, Ю. М. Лимар // Інновац. 

педагогіка. – 2020. – Вип. 28. – С. 269–272. – Бібліогр.: 4 назви. – Текст статті 

доступний в інтернеті: http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2020/28/54.pdf 

(дата звернення: 21.10.2021). 

120. Деньга, Н. Формування математичної компетентності учнів 

початкових класів за допомогою інструментів дистанційного навчання 

/ Деньга Наталія, Широкова Ксенія // Імідж сучас. педагога. – 2021. – № 1. – 

С. 88–94. – Текст статті доступний в інтернеті: 

http://isp.poippo.pl.ua/article/view/224438/225906 (дата звернення: 21.10.2021). 

121. Крижик, А. Урок мистецтва у 2 класі: очна і дистанційна форми 

організації освітнього простору / Андрій Крижик // Початкова шк. – 2020. – 

№ 7. – С. 31–37. 

122. Лапшина, І. С. Шляхи подолання труднощів організації 

дистанційного навчання дітей молодшого шкільного віку / І. С. Лапшина 

// Наук. журн. Хортиц. нац. акад. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. – 

2020. – Вип. 2. – С. 37–47. – Текст статті доступний в 

інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/scjkhna_2020_2_6 (дата звернення: 

21.10.2021). 

123. Лотоцька, А. Організація дистанційного навчання в початковій 

школі : (метод. рек.) / Алевтина Лотоцька // Початкова шк. – 2020. – № 7. – 

С. 1–8. 

124. Муковіз, О. П. Основи дистанційного навчання у початковій 

освіті : навч.-метод. посіб. / О. П. Муковіз ; МОН України, Уман. держ. пед. 

ун-т ім. П. Тичини. – Умань : Візаві, 2018. – 128 с. – Текст посібника 

доступний в інтернеті: 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9674513
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=inuv_2021_13%281%29__9
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96101475
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=habit_2020_20_16
http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2020/28/54.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%9D$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9622699
http://isp.poippo.pl.ua/article/view/224438/225906
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%86$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96101840:%D0%9F%D0%B5%D0%B4.%D0%A1%D0%BE%D1%86.%D1%80%D0%BE%D0%B1.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=scjkhna_2020_2_6


https://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/8821/1/Муковіз_посібник.pdf (дата 

звернення: 09.06.2021). 

125. 35 інструментів для дистанційного навчання – добірка НУШ 

[Електронний ресурс] // Нова українська школа : [вебсайт]. – Текст. дані. – 

Київ, 2020. – Режим доступу: https://nus.org.ua/articles/30-instrumentv-dlya-

dystantsijnogo-navchannya-dobirka-nush/, вільний (дата звернення: 10.03.2021). 

– Назва з екрана. 

 

4.2.2. ОСНОВНА ТА СТАРША ШКОЛА (5-11 класи) 

 

126. Анічкіна, О. В. Сучасні умови 

дистанційного вивчення хімії: виклики та 

перспективи / О. В. Анічкіна // Інновац. 

педагогіка. – 2020. – Вип. 30, т. 2. – С. 41–45. – 

Бібліогр.: 3 назви. – Текст 

статті  доступний  в інтернеті: 

http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2020/30/part_2/9.pdf (дата звернення: 

21.10.2021). 

127. Бабкова, О. Проєктування уроку біології за сценарієм 

дослідницького навчання в умовах очної, дистанційної і змішаної освіти 

/ Олена Бабкова // Молодь і ринок. – 2020. – № 5. – С. 62–66. – 

Бібліогр.: с. 65–66. – Текст статті доступний в інтернеті: 

http://mir.dspu.edu.ua/article/view/216334/223351 (дата звернення: 21.10.2021). 

128. Гаврилюк, Г. М. Проєкт «Дистанційні ТECHNOлогії трудового 

навчання» в дії / Г. М. Гаврилюк // Трудове навчання в шк. – 2020. – 

№ 15/16. – С. 2–7. 

129. Гончарова, О. Особливості використання Skype та Zoom в 

процесі дистанційного навчання англійської мови / Ольга Гончарова, 

Аліна Маслова // Актуальні проблеми філології та методики викладання 

іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі : матеріали Всеукр. 

наук.-теорет. конф., м. Вінниця, 25 листоп. 2020 р. / Вінниц. держ. пед. ун-т 

ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2020. – С. 29–31. – Текст доступний 

в інтернеті: http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/10933/1/Особливості%20викор.

%20Skype%20та%20Zoom.pdf (дата звернення: 21.10.2021). 

130. Губанова, А. О. Підготовка школярів до олімпіад з фізики в 

умовах дистанційного навчання / А. О. Губанова // Зб. наук. пр. Кам'янець-

Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія: Педагогічна / Кам'янець-Поділ. 

держ. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський, 2020. – Вип. 26. – 

С. 134–138. – Текст статті доступний в інтернеті: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_ped_2020_26_33 (дата звернення: 24.05.2021). 

131. Гупал, М. О. Тенденції розвитку дистанційного навчання при 

вивченні іноземної мови / М. О. Гупал // Молодий вчений. – 2020. – № 5(2). – 

С. 368–373. – Текст статті доступний в 

інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2020_5(2)__54 (дата звернення: 

18.05.2021). 

132. Демчинська, Ю. І. Методика організації дистанційного навчання 

української мови за допомогою платформи «Мій Клас» 

https://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/8821/1/%D0%9C%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B7_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
https://nus.org.ua/articles/30-instrumentv-dlya-dystantsijnogo-navchannya-dobirka-nush/
https://nus.org.ua/articles/30-instrumentv-dlya-dystantsijnogo-navchannya-dobirka-nush/
http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2020/30/part_2/9.pdf
http://mir.dspu.edu.ua/article/view/216334/223351
http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/10933/1/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80.%20Skype%20%D1%82%D0%B0%20Zoom.pdf
http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/10933/1/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80.%20Skype%20%D1%82%D0%B0%20Zoom.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_ped_2020_26_33
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%93%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BB%20%D0%9C$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96101120
http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2020_5%282%29__54


/ Юлія Іванівна Демчинська // Таврійський вісн. освіти. – 2021. – № 1. – 

С. 33–39. – Бібліогр.: 4 назви. – Текст статті доступний в 

інтернеті: https://drive.google.com/file/d/1NLoEO1AmCpN2nOEkxlKzRaLTGOt

EuIlF/view (дата звернення: 22.10.2021). 

133. Дика, Н. Дистанційне навчання української мови: особливості, 

переваги та перспективи [Електронний ресурс] / Н. Дика, О. Глазова 

// Освітологічний дискурс : [електрон. наук. фах. вид.]. – Текст. дані. – 

Київ, 2021. – № 2. – С. 205–220. – Текст статті доступний в 

інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/osdys_2021_2_16 (дата звернення: 

22.10.2021). – Назва з екрана. 

134. Зубарєва, О. Застосування дистанційної форми навчання 

інтегрованого курсу «Мистецтво» в загальноосвітній школі / О. Зубарєва 

// Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти : зб. наук. пр. 

/ Держ. вищ. навч. закл. «Донбаський державний педагогічний університет». 

– Слов'янськ, 2020. – Вип. 13. – С. 13–25. – Текст статті доступний в 

інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prptma_2020_13_4 (дата звернення: 

19.06.2021). 

135. Крайнова, О. Г. Особливості розробки дистанційного курсу 

інформатики для учнів старших класів : магістер. робота / О. Г. Крайнова ; 

Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2020. – 64 с. – Текст роботи 

доступний в інтернеті: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/9905 

(дата звернення: 24.05.2021). 

136. Кушнарьова, Н. М. Використання онлайн-ресурсів з 

інформатики при організації дистанційного навчання / Н. М. Кушнарьова, 

Т. В. Жук // Вісн. Нац. ун-ту «Чернігівський колегіум» ім. Т. Г. Шевченка. 

Серія: Педагогічні науки. – 2021. – Вип. 12. – С. 127–132. – Текст статті 

доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnuchkpn_2021_12_24 (дата 

звернення: 22.10.2021). 

137. Нагорна, Ю. В. Методика дистанційного навчання хімії у 

закладах середньої освіти в умовах карантину : магістер. робота 

/ Ю. В. Нагорна ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2020. – 

68 с. – Текст роботи доступний в інтернеті: 

http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/9644 (дата звернення: 

24.05.2021). 

138. Олійник, А. Перевірка якості знань старшокласників з 

морфології української мови на профільному рівні в умовах дистанційного 

навчання (з досвіду роботи вчителя) / Алла Олійник // Укр. мова і літ. в шк. – 

2020. – № 5. – С. 7–9. – Бібліогр.: 7 назв. 

139. Пометун, О. І. Онлайн-навчання історії: виклики і проблеми 

/ Пометун Олена Іванівна, Ремех Тетяна Олексіївна // Комп’ютер в шк. та 

сім’ї. – 2020. – № 3. – С. 8–14. – Текст статті доступний в інтернеті: 

https://lib.iitta.gov.ua/723629/1/Пометун%20О._Ремех%20Т._стаття_КШС.pdf 
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