
Інструменти для організації 
дистанційного навчання  
в умовах війни

І. Організація дистанційного навчання




Всеукраїнська школа онлайн — це платформа для дистанційного та змішаного 
навчання учнів 5-11 класів та методичної підтримки вчителів.



Більше про можливості використання ВШО ви можете дізнатися в 

. Також ми розробили  про можливості 
використання платформи, який уже перекладений чотирнадцятьма мовами! 



Безкоштовний сервіс, який дозволяє створювати класи, додавати до них учнів, 
публікувати завдання, отримувати завдання на перевірку, оцінювати їх і 
додавати розʼяснювальні коментарі, а також проводити живі зустрічі за 
допомогою Google Hangouts. 


Також можна планувати строки виконання завдань учнями (що дуже зручно 
при організації проєктної діяльності), створювати шаблони до виконання 
завдань і навіть перевіряти письмові роботи на унікальність! 


Навчитися користуватися сервісом можна інтуїтивно або за допомогою 
. 



 



Цей ресурс — знахідка для поціновувачів упорядкованої гейміфікації, адже 
дозволяє дітям виконувати завдання та змагатися одне з одним.

Для цього вчитель має створити онлайн-клас, доєднати до нього учнів і 
перейти до організації процесу.



У ClassDogo можна публікувати пости з завданнями, файлами, додатковими 
покликаннями, створювати завдання різних типів, отримувати завдання від 
учнів у форматі тексту, фото або відео. Плюс цієї платформи для дітей в тому, 
що вони можуть коментувати допис учителя та ставити питання до завдань 
або теми в одній гілці. 



Окремий бонус розробники платформи пропонують батькам: вони можуть 
долучитися до кабінету своєї дитини та відстежувати її прогрес у виконанні 
завдання вчителя.



Опанувати сервіс можна разом із .


Всеукраїнська школа онлайн



матеріалі від 
Освіторія медіа методичний посібник

Google Classroom 



сертифікованого тренера Антоніни Букач

ClassDojo

освітнім експертом Юрієм Гайдученком

https://lms.e-school.net.ua/
https://osvitoria.media/experience/vseukrayinska-shkola-onlajn-yak-korystuvatysya-platformoyu/
https://osvitoria.media/experience/vseukrayinska-shkola-onlajn-yak-korystuvatysya-platformoyu/
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1fNAE6t1QmVoobezlBXeja7cMz1-rhSw6 \https://lms.e-school.net.ua/guide
https://classroom.google.com/u/0/h
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkZngqHiX-w93rLH2yTyvdfnzYFgXo_dV
https://www.classdojo.com/uk-ua/?redirect=true
https://www.youtube.com/watch?v=eoStfwwdFB0&list=PLt7YJwhSDL0d015rG97q3MhZ2ng7g0fzp&index=4


Tes Blendspace



Google Meet



Zoom



MyOwnConference



Telegram



Можливість використання вже створених уроків (англомовний контент), але є 
опція створення власних уроків: додавання текстової інформації, відео з 
YouTube, посилання на різні джерела, завантаження файлів з комп’ютера або 
Google Disk. Поширення уроків через посилання на пошті або у месенджері, 
через Google Classroom.



ІІ. Проведення онлайн-зустрічей



Ми віримо, що якісне дистанційне навчання для дітей шкільного віку має 
передбачати контакт з учителем та однокласниками. 



Безкоштовний застосунок для організації відеозустрічей. Дозволяє 
створювати події з покликаннями в календарі та розповсюджувати його.

Учасники можуть долучатися з відео, вмикати та вимикати мікрофон, робити 
демонстрацію екрана.

Перевага платформи — захищеність, адже до зустрічі можуть долучитися 
лише верифіковані організатором учасники.

Із недоліків можна назвати відсутність опції запису.



Застосунок для проведення відеозустрічей, який в безкоштовній версії 
дозволяє збирати до 100 учасників на 40 хвилин (у момент підготовки цього 
матеріалу обмеження в часі було знято для користувачів із України).



Можна робити запис зустрічі в хмарне сховище та локальний диск, допускати 
учасників до зустрічі через кімнату очікування, ставити реакції. Платна версія 
також передбачає можливість розподілу учасників по сесійних кімнатах 
(ідеальний варіант для організації групової роботи), виходити в прямий ефір у 
соціальних мережах.



Платформа для проведення зустрічей у форматі вебінарів. Із плюсів — 
можливість для учасників долучатися з браузера, без завантаження сторонніх 
додатків. 


У безкоштовній версії передбачено 20 учасників, блокування порушників 
правил, показ екрана, опитування та запис.



Наразі можна додавати учнів у чати або канали, відкривати доступ до 
коментування публікацій у каналі, доступ до реакцій, але головне — є 
можливість проводити групові відеодзвінки та прямі ефіри з демонстрацією 
екрана. Увесь функціонал доступний і в мобільному додатку, і у версії для 
компʼютера.








https://www.tes.com/lessons
https://meet.google.com/
https://zoom.us/
https://myownconference.com.ua/
https://web.telegram.org/k/


ІІІ. Створення навчальних матеріалів  
і завдань



Ресурс для запису відео з екрана комп’ютера з можливістю додавати 
голосовий супровід. Зручний варіант для озвучування презентацій, 
розʼяснення матеріалу на основі візуальних даних.



Усі відео зберігаються в особистому кабінеті. Є можливість завантажити відео 
або поширити його. Мобільний додаток дозволяє робити запис екрана з 
голосовим супроводом так само. Базовий пакет є безкоштовним. 



Дозволяє перетворювати кожне відео на навчальний матеріал. Для цього 
потрібно у відповідні місця обраного викладачем відео додати питання.  
Так можна і перевірити, чи дійсно учні переглядають необхідні відео, і 
покращити їхню залученість у навчальний процес, і зробити акцент на 
найбільш складних частинах відеоконтенту.



Ресурс для опрацювання матеріалу з можливістю обирати будь-яке відео на 
YouTube для перетворення його на інтерактив. 



Опція написання вступного та прикінцевого слова вчителя, додавання завдань 
у розділі Think, інформації для ознайомлення в розділі Dig Deeper і 
обговорення в розділі Discuss. Розповсюдження за покликанням. Учитель 
може відстежувати прогрес кожного учня.



Ресурс для створення власних коротких відео з малюнками та голосовим 
супроводом. Необхідно лише набрати текст до кожного з кадрів і відібрати 
запропоновані програмою зображення, розташувавши їх у необхідному 
порядку. Останній крок - вибір голосу озвучування або музичного супроводу. У 
програмі є низка безкоштовних можливостей, а також набір платних опцій.








Loom



EdPuzzle



TedEd



MySimpleShow



https://www.loom.com/
https://edpuzzle.com/
https://ed.ted.com/
https://www.mysimpleshow.com/


ІV. Вправи та завдання



Ресурс для створення простих застосунків, у якому також зібрані вже готові 
вправи (є майже всі предмети, траплялося щось і для молодшої школи). 
Можна створювати власні ігри на закріплення матеріалу: вікторини, 
кросворди, «шибениця», «Хто хоче стати мільйонером», «лінія часу», «знайди 
пару» тощо. 



Зручний сервіс для створення яскравих класичних та математичних ребусів 
різного рівня складності. Усі завдання можна створювати українською, 
англійською або іншими мовами. До будь-якого автоматично згенерованого 
шифру можна дібрати інші варіанти зображення. Кожен проєкт можна 
завантажити у форматі PNG.



19 цікавих генераторів, серед яких створення кросвордів, філвордів, анаграм, 
прописів, а також різних типів математичних завдань.



За допомогою будь-якого шаблону можна швидко згенерувати індивідуальні 
завдання різного рівня складності — як для дошкільнят, так і для 
старшокласників. Кожне з них можна одразу друкувати, а також зберігати у 
форматі PDF.



Українська платформа, що поєднує теоретичні положення й практичні 
завдання. Мета — засвоєння граматики української мови та вдосконалення 
правописних навичок. Навчальні матеріали додатково містять різноманітну 
пізнавальну інформацію.Завдання, відповіді та інтерактивні тести онлайн.



Сайт, на якому безкоштовно можна створювати різні невеликі ігри: вікторини, 
кросворди, пошук слів, лабіринт тощо. Ігри доволі яскраві, анімовані. 

«Вдарити крота», наприклад, чудово підійде для учнів молодшої школи. 



Англомовний ресурс із можливістю створювати власні завдання та 
використовувати завдання з бази. До кожної теми, матеріалу можна створити 
різні типи завдань. Флешкартки, «шибениця», кросворди, вікторини, тести, 
«змійка». Перші вправи безкоштовні.



Ресурс для створення дидактичних ігор. Є готові шаблони. Реєстрація не 
потрібна. Усе англійською мовою, але кирилиця підтримується при створенні 
вправ.



Можна робити перевірку розуміння ключових термінів, екскурсію галереєю, 
категоризувати, гру типу «Пакмен» або «стрілялку», запустити «рандом», 
проаналізувати зображення (проставляються мітки на потрібних місцях 
зображення) і ще купу всього.

LearningApps



Генератор ребусів



Генератор завдань



WebPen. Тренажер із правопису української мови



Wordwall



StudyStack



ClassTools



https://learningapps.org/
http://rebus1.com/ua/
https://childdevelop.com.ua/generator/
https://webpen.com.ua/
https://wordwall.net/ru
https://www.studystack.com/
http://www.classtools.net/


V. Тестування та оцінювання



Серед переваг платформи: увесь функціонал безкоштовний (кількість завдань 
та кількість тестів - необмежена), повністю українськомовний інтерфейс, 
можливість створювати різнотипні завдання, наявність специфічних символів, 
які можна використовувати під час створення тестів.



Також у тестах можна змінювати крайдату виконання, завантажувати звіти 
про виконання роботи у таблицях Excel, використовувати розробки колег.





Онлайн-тести «На Урок»:



Корисні матеріали про організацію дистанційного 
навчання від команди Освіторія Медіа:

 Як навчати під час війни: чекліст учителя на дистанційці:


 Онлайн-урок в умовах війни: оцінки, домашні завдання, ресурси:


 Станьте майстром інтерактиву: 25 онлайн-генераторів завдань:


 Лайфхаки з дистанційного навчання: Найкращий досвід учителів:


 Подружити дітей під час воєнної дистанційки: 16 ігор для онлайн-уроків:


 Подолати тривогу: вісім вправ для учнів:


 Три гри на розвиток взаємоповаги у дітей в початковій школі:


 Як закінчити навчальний рік під час війни?


https://osvitoria.media/experience/yak-navchaty-pid-chas-vijny-cheklist

uchytelya-na-dystantsijtsi/

https://osvitoria.media/experience/onlajn-urok-v-umovah-vijny-otsinky

domashni-zavdannya-resursy

https://osvitoria.media/experience/stante-majstrom-interaktyvu-25-onlajn

generatoriv-zavdan/

https://osvitoria.media/experience/lajfhaky-z-dystantsijnogo-navchannya

najkrashhyj-dosvid-uchyteliv/

https://osvitoria.media/experience/podruzhyty-ditej-pid-chas-voyennoyi

dystantsijky-16-igor-dlya-onlajn-urokiv

https://osvitoria.media/experience/podolaty-tryvogu-visim-vprav-dlya-uchniv

https://osvitoria.media/experience/try-gry-na-rozvytok-komandnoyi-roboty

dlya-pochatkovoyi-shkoly/

https://osvitoria.media/opinions/yak-zakinchyty-navchalnyj-rik-pid-chas-vijny/

https://naurok.com.ua/test
https://osvitoria.media/experience/yak-navchaty-pid-chas-vijny-cheklist-uchytelya-na-dystantsijtsi/
https://osvitoria.media/experience/yak-navchaty-pid-chas-vijny-cheklist-uchytelya-na-dystantsijtsi/
https://osvitoria.media/experience/onlajn-urok-v-umovah-vijny-otsinky-domashni-zavdannya-resursy/
https://osvitoria.media/experience/onlajn-urok-v-umovah-vijny-otsinky-domashni-zavdannya-resursy/
https://osvitoria.media/experience/stante-majstrom-interaktyvu-25-onlajn-generatoriv-zavdan/
https://osvitoria.media/experience/stante-majstrom-interaktyvu-25-onlajn-generatoriv-zavdan/
https://osvitoria.media/experience/lajfhaky-z-dystantsijnogo-navchannya-najkrashhyj-dosvid-uchyteliv/
https://osvitoria.media/experience/lajfhaky-z-dystantsijnogo-navchannya-najkrashhyj-dosvid-uchyteliv/
https://osvitoria.media/experience/podruzhyty-ditej-pid-chas-voyennoyi-dystantsijky-16-igor-dlya-onlajn-urokiv/
https://osvitoria.media/experience/podruzhyty-ditej-pid-chas-voyennoyi-dystantsijky-16-igor-dlya-onlajn-urokiv/
https://osvitoria.media/experience/podolaty-tryvogu-visim-vprav-dlya-uchniv/
https://osvitoria.media/experience/try-gry-na-rozvytok-komandnoyi-roboty-dlya-pochatkovoyi-shkoly/
https://osvitoria.media/experience/try-gry-na-rozvytok-komandnoyi-roboty-dlya-pochatkovoyi-shkoly/
https://osvitoria.media/opinions/yak-zakinchyty-navchalnyj-rik-pid-chas-vijny/

