
 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ  

З ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ  

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 
 

 

 

Військова агресія Росії стала причиною того, що мільйони українців були 

змушені залишити власні домівки і виїхати за кордон, або у відносно мирні 

регіони України. З 14 березня в окремих областях нашої держави відновлено 

освітній процес.  

До вашої уваги представляємо діючі освітні дистанційні платформи для 

навчання учнів та підтримки вчителів.

Укладачі: 

Закатнов Д.О., заступник директора з 

наукової роботи ДНПБ України 

ім. В.О. Сухомлинського 

Гуралюк А. Г., завідувач сектору ІКТ та 

наукометрії відділу наукового 

інформаційно-аналітичного супроводу 

освіти ДНПБ України 

ім. В.О. Сухомлинського 
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ВСЕУКРАЇНСЬКА ШКОЛА ОНЛАЙН (ВШО) 

Всеукраїнська школа онлайн (ВШО) – 

платформа для дистанційного та змішаного 

навчання, створена задля забезпечення 

кожного українського учня та вчителя 

рівного, вільного і безоплатного доступу до 

якісного навчального контенту. 

Для зручності у використанні ВШО 

створено Всеукраїнський онлайн розклад для 

учнів. 

Дистанційні школи, які відкрили безоплатний 

доступ до навчальних матеріалів: 

 Міжнародна українська школа; 

 «Атмосферна школа» надає безкоштовний доступ до пакету «Слухач» із 

готовими навчальними матеріалами, які можуть використовувати й учителі; 

 школа «Оптіма» відкрила доступ до річних матеріалів для 1-11 класів; 

 школа «DAR» відкрила навчальну платформу для всіх учнів 7-11 класів; 

 школа «Jamm School» для учнів 5-11 класів; 

 школа «Liko Education Online» відкрила доступ до навчання на платформі 

«Liko Education Online» для всіх охочих; 

 науково-дослідницька школа «Базис» спільно з Viber-спільнотою 

«Школа_інфо»  проводять освітню ініціативу для учнів початкової та базової 

школи України; 

 «Школа надії» пропонує уроки дистанційного навчання. 

 

ПЛАТФОРМА РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНЯТ НУМО РОЗШИРЮЄТЬСЯ: 

ОНЛАЙН-САДОК, КОРИСНІ МУЛЬТФІЛЬМИ ТА НОВІ РОЗДІЛИ 

За матеріалами офіційного вебсайту 

МОН України: 

https://mon.gov.ua/ua/news/platforma-rozvitku-

doshkilnyat-numo-rozshiryuyetsya-onlajn-sadok-

korisni-multfilmi-ta-novi-rozdili 

ЮНІСЕФ у партнерстві з МОН 

розширює програму розвитку якісної 

дошкільної освіти в Україні, що покликана 

допомогти дітям, батькам і педагогам 

продовжити освітній процес в умовах війни. 

Відтепер онлайн-платформа НУМО 

3.0 містить розділ «ЩоЩе для розвитку» з дитячим онлайн-садком і освітніми 

мультфільмами від ЮНІСЕФ. Згодом з’являться й матеріали з мінної безпеки, 

гігієни та здорового харчування, які допоможуть батькам зайняти дітей 

https://lms.e-school.net.ua/
https://tinyurl.com/2p9h3jm3
https://uis.org.ua/
https://www.atschool.com.ua/
https://optima.school/free-education
https://www.dar.school/
https://jammschool.com.ua/
https://leo.org.ua/
http://vb.me/school_info
https://www.shkolanadii.com.ua/
https://mon.gov.ua/ua/news/platforma-rozvitku-doshkilnyat-numo-rozshiryuyetsya-onlajn-sadok-korisni-multfilmi-ta-novi-rozdili
https://mon.gov.ua/ua/news/platforma-rozvitku-doshkilnyat-numo-rozshiryuyetsya-onlajn-sadok-korisni-multfilmi-ta-novi-rozdili
https://mon.gov.ua/ua/news/platforma-rozvitku-doshkilnyat-numo-rozshiryuyetsya-onlajn-sadok-korisni-multfilmi-ta-novi-rozdili
https://numo.mon.gov.ua/
https://numo.mon.gov.ua/
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пізнавальними активностями, розвивати ключові навички дошкільнят і 

відволікти від війни. 

У межах кампанії стане доступною інформація про гармонійний розвиток 

дітей, зокрема й дітей з інвалідністю. Методичні матеріали, відео та поради щодо 

облаштування простору для розвитку, пізнання та ігор стануть у пригоді батькам 

і педагогам. 

На платформі також є додаткові ґрунтовні розділи про критерії якості 

дошкільної освіти: «ЩоЩе для батьків» і «ЩоЩе для вихователів». Батьки 

дошкільнят зможуть розібратися в тонкощах вибору садочка та розвитку дитини 

3-6 років. Для вихователів сформовано бібліотеку із корисними матеріалами для 

використання в роботі, яка постійно оновлюється. 

Особливу увагу приділено якості дошкільної освіти в Україні з 

урахуванням міжнародної методики ECERS-3 у 6 аспектах: предметно-

просторове середовище, догляд і піклування, мовлення та грамотність, різновиди 

пізнавальної діяльності, взаємодія персоналу з дітьми та структурування 

програми. 

 

ПРОЄКТ «УНІВЕРСHEK» 

За матеріалами офіційного вебсайту 

МОН України 

https://mon.gov.ua/ua/news/universheck-

startuvav-proyekt-pro-zakladi-vishoyi-osviti 

31 травня 2022 року, телеведучий 

Олександр Педан та команда комунікаційного 

агентства «Pedan Buro» розпочали проєкт 

«УніверСheck», який був відзнятий ще до 

війни. Мета проєкту – ознайомлення 

майбутніх вступників з українськими 

закладами вищої освіти, їхніми перевагами та 

недоліками тощо. За ідеєю, Олександр із 

донькою-випускницею Лерою вирушають в 

освітню подорож містами України задля пошуку університету мрії. До війни 

команда проєкту побувала у десятьох обласних центрах України, серед них — 

Маріуполь, Харків, Одеса, Суми. Розпочинається проєкт із міст, які стали 

прихистком для людей з усієї країни, та університетів, у яких готові приймати 

студентів. Загалом проєкт розгляне університети з точки зору навчання, дозвілля, 

логістики, роботи для молоді тощо.  

 

 

 

https://mon.gov.ua/ua/news/universheck-startuvav-proyekt-pro-zakladi-vishoyi-osviti
https://mon.gov.ua/ua/news/universheck-startuvav-proyekt-pro-zakladi-vishoyi-osviti
https://www.youtube.com/c/%D0%9F%D0%95%D0%94%D0%90%D0%9D%D0%9C%D0%9E%D0%96%D0%95
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ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ ХАБ ДЛЯ ПІДТРИМКИ УКРАЇНСЬКИХ 

ВЧИТЕЛІВ ТА УЧНІВ 

За матеріалами офіційного 

вебсайту МОН України 

https://mon.gov.ua/ua/news/rozpochav-

robotu-zagalnoyevropejskij-hab-dlya-

pidtrimki-ukrayinskih-vchiteliv-ta-uchniv 

Розпочав роботу хаб Нової 

української школи (nushub.org) – 

безкоштовний централізований ресурс, 

що збирає освітні технології та навчальні 

матеріали для підтримки українських 

біженців, де б вони не знаходились. Хаб 

розпочав роботу 1 червня 2022 року, в Міжнародний день захисту дітей. 

Координований European Edtech Alliance (Європейський Альянс освітніх 

технологій) та проєктом «Навчаємось разом», хаб є централізованим ресурсом 

для освітніх технологій, заснованих на базі навчальної програми, допоміжних 

ресурсів, інструментів, а також доступу до українських освітніх онлайн-

платформ. Крім того, хаб містить інформацію про доступ до освіти у конкретній 

країні.  Мета хабу – забезпечити учнів, сім’ї, викладачів, а також тих, хто їх 

підтримує, можливістю швидко знаходити інструменти для навчання незалежно 

від того, де вони опиняться протягом найближчих тижнів і місяців. Хаб також 

сприяє інтеграції українських ресурсів та українських учнів і вчителів у місцеві 

або регіональні екосистеми в країнах Європи. 

Фокусуючись на ресурсах для управлінців шкіл, вчителів, а також учнів і 

тих, хто їх підтримує, зокрема їхніх родин, сімей та громад, що приймають 

біженців, ця ініціатива ґрунтується на наявній добірці з понад 200 пропозицій 

освітніх технологій із понад 20 країн-членів ЄС. Їх зібрано European Edtech 

Alliance та проєктом «Навчаємось разом», який надає ресурси для діяльності 

хабу, а також супроводжує його розвиток. 

MOODLE – БЕЗКОШТОВНА СИСТЕМА ДИСТАНЦІЙНОГО 

НАВЧАННЯ 

Moodle — безкоштовна 

система електронного навчання з 

відкритим кодом. За роки розробки 

навколо Moodle сформувалась 

сильна спільнота, яка і створює нові 

модулі (плагіни) для платформи. 

Модуль — це ZIP-архів, який при 

завантаженні на платформу додає 

нові функції чи змінює дизайн. 

https://mon.gov.ua/ua/news/rozpochav-robotu-zagalnoyevropejskij-hab-dlya-pidtrimki-ukrayinskih-vchiteliv-ta-uchniv
https://mon.gov.ua/ua/news/rozpochav-robotu-zagalnoyevropejskij-hab-dlya-pidtrimki-ukrayinskih-vchiteliv-ta-uchniv
https://mon.gov.ua/ua/news/rozpochav-robotu-zagalnoyevropejskij-hab-dlya-pidtrimki-ukrayinskih-vchiteliv-ta-uchniv
http://nushub.org/
https://www.ispring.com.ua/blog/moodle
https://www.ispring.com.ua/blog/moodle
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Сьогодні Moodle перекладена більш ніж 100 мовами і підтримує більше 1500 

плагінів. 

Moodle підходить як для організації навчання у закладах вищої освіти і 

навчальних центрах, так і для корпоративного навчання. Moodle відносно 

складніша в налаштуванні, ніж комерційні платформи. Проте її адміністрування 

може вийти дорожче через використання сторонніх спеціалістів і утримання 

власного серверу.  

В Moodle можна створити текстові лекції й опитування. Якщо підключити 

плагін Interactive Content H5P, ви зможете додавати навчальний контент з H5P: 

веб-сервісу для створення інтерактивних навчальних матеріалів. 

Moodle підтримує найпопулярніші стандарти в електронному навчанні: 

IMS, AICC і SCORM. Підтримка xAPI (Tin-Can) вмикається через плагін Logstore 

API. 

Більш того, в Moodle можна завантажити презентації, зображення, відео, 

аудіо і текстові файли. 

 

ISPRING – ПЛАТФОРМА ДЛЯ КОРПОРАТИВНОГО ОНЛАЙН-

НАВЧАННЯ 

iSpring пропонує комплексне 

рішення для корпоративного 

онлайн-навчання. Сюди входить 

навчальний портал iSpring Learn і 

конструктор курсів iSpring Suite. 

Рішення орієнтовано на швидкий 

запуск онлайн-навчання. 

 

Особливості iSpring: 

Конструктор курсів. За 

допомогою iSpring Suite можна створити навчальний контент: курси, тести, 

діалогові тренажери и скрінкасти. 

Безлімітне сховище. В iSpring Learn можна завантажувати необмежену 

кількість файлів. 

Інтеграція з іншими сервісами. iSpring Learn легко інтегрується з іншими 

системами клієнта через відкритий API. Наприклад, це може бути кадрова 

система чи корпоративний портал. 

Швидкий запуск платформи. Платформу не потрібно довго 

налаштовувати. Достатньо зареєструватись, загрузити курси і запросити 

користувачів. 

Відправити запит для отримання пробного доступу можна на офіційному 

сайті, заповнивши форму. На пошту прийде лист з двома посиланнями: перехід 

на навчальний портал і встановлювач програм iSpring Suite. 

 

 

https://www.ispring.com.ua/ispring-learn/trial
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CLOUDSCHOOL – ПЛАТФОРМА З ВИКОРИСТАННЯМ LMS 

 

Cloudschool - платформа 

щодо організації навчального 

процесу з використанням системи 

управління навчанням LMS 

(Learning Management System) 

 

https://www.cloudschool.org/ 

 

Cloudschool – потужна 

платформа для викладачів, вчителів, яка дозволяє: 

 cтворювати електронні лекції;  

 додавати навчальний план, текстове поле, файли (ppt, pdf, doc та ін.), 

зображення, гіперпосилання; 

 організовувати обговорення навчального матеріалу, дискусії. 

 

CLASSMILL – АЛЬТЕРНАТИВА MOODLE, СЕРВІС ІНТЕРАКТИВНОЇ 

КОМУНІКАЦІЇ 

 

  

Classmill – це 

безкоштовний інструмент, який 

дозволяє будь-кому легко 

створювати заняття за 

допомогою посилань, відео 

YouTube, зображень і файлів. 
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EDMODO – СОЦІАЛЬНА МЕРЕЖА ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ І СТУДЕНТІВ 

https://new.edmodo.com/ 

Викладач може створювати предметні 

групи для обміну навчальними матеріалами, 

опитування і тести для перевірки знань 

студентів. 

Сервіс безкоштовний, всі його 

можливості відкриваються одразу після 

реєстрації. 


