
Дистанційне навчання на карантині в Україні. 

Щоденна трансляція уроків для дистанційного навчання. 

В Україні запускають щоденну трансляцію уроків для дистанційного 

навчання школярів. 

Онлайн-уроки будуть саме за тими дисциплінами, які потрібні для 

складання цьогорічного ЗНО: 

— українська мова та література; 

— англійська мова; 

— історія; 

— математика; 

— біологія. 

Канал Міносвіти доступний за посиланням 

https://youtu.be/IevHWFd13gI 

Доступна освіта 

Підготовка до Державної підсумкової атестації та ЗНО. 

Відеоуроки з української мови та літератури + історія України  

https://dostupnaosvita.com.ua/video-lessons 

 

Britishcouncil 

Безплатні курси з англійської мови.  

http://www.britishcouncil.org.ua/english/mooc  

 

Еd-era 

Підготовка до Державної підсумкової атестації та ЗНО. 

https://www.ed-era.com/courses/  

Prometheus 

Підготовка до Державної підсумкової атестації та ЗНО. 

https://youtu.be/IevHWFd13gI
https://dostupnaosvita.com.ua/video-lessons
https://dostupnaosvita.com.ua/video-lessons
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.britishcouncil.org.ua%2Fenglish%2Fmooc&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG2suDI1AVnL7rUdY4It1sO7olaRQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.ed-era.com%2Fcourses%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF2I6cKgE05eS-wK3w4BrYQZ_SLwQ


https://prometheus.org.ua/  

Eduget 

Підготовка до Державної підсумкової атестації та ЗНО. 

https://www.eduget.com/uk/ 

 

Електронна освітня платформа «МійКлас» 

Готові завдання для самопідготовки учнів за основними шкільними 

предметами. Кожне завдання включає кроки розв'язання — аналог 

віртуального репетитора 

https://miyklas.com.ua/p 

 

Каталог електронних освітніх ресурсів (усі шкільні предмети) 

Сайт містить розробки презентацій, відео та конспектів до уроків, 

що створюють педагоги столиці під час навчання на курсах підвищення 

кваліфікації в Інституті післядипломної педагогічної освіти Київського 

університету імені Бориса Грінченка. 

http://urok.ippo.kubg.edu.ua/ 

 

Тренажер з правопису української мови 

Пізнавайте, вчіться, розвивайтесь! 

https://webpen.com.ua/?fbclid=IwAR0xqM44F2vZC1a3M-

UL18W2l_mhcmkeQGO4g_S1yaursqhezerKhusRzBg 

 

Віртуальна школа «Ранок». 

Кожного дня з 9:30 ми радо відкриваємо двері онлайн-школи для 

учнів за рівнями навчання: рівень «Розвідники» (1–4 класи),  

рівень «Дослідники» (5–9 класи),  

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fprometheus.org.ua%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFjDJIp-OrNWcIm5C1M1Tq32_HFxw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.eduget.com%2Fuk%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE3MOlbJY5-eqtsGLM9rkIXpLWsnQ
https://miyklas.com.ua/p
https://miyklas.com.ua/p
http://urok.ippo.kubg.edu.ua/
http://ippo.kubg.edu.ua/
http://urok.ippo.kubg.edu.ua/
https://webpen.com.ua/?fbclid=IwAR0xqM44F2vZC1a3M-UL18W2l_mhcmkeQGO4g_S1yaursqhezerKhusRzBg
https://webpen.com.ua/?fbclid=IwAR0xqM44F2vZC1a3M-UL18W2l_mhcmkeQGO4g_S1yaursqhezerKhusRzBg


рівень «Винахідники» (10–11 класи); 

Дистанційні уроки за темами, які мають вивчатися відповідно до 

календарно-тематичних планів, для учнів від авторів підручників, 

методистів і науковців забезпечать своєчасне засвоєння знань учнями та 

скоротить час для повернення у звичний режим навчання в школах. 

https://virtualschool.bitrix24site.ua/ 

Детальний розклад онлайн-уроків: http://bit.do/fBKcG 

 

Історія 

https://ybogdanov.github.io/ – розкішна горизонтальна візуалізація 

історії в особах: можна наочно побачити, хто з видатних діячів 

мистецтва, політиків, вчених, релігійних лідерів і бізнесменів жив в один 

час. 

 

«Пишемо історію»  

Канал, присвячений багатьом подіям і постатям історії України ХVI 

– XX століть. Недовгі за хронологією та насичені цікавим відеорядом 

лекції відкриють вам невідомі сторінки нашої історії. 

https://www.youtube.com/playlist… 

«Уроки історії Пітона Кааа»  

Проект Ігоря Алейникова, що має біля 100 тисяч підписників. 

Канал об’єднує як історію України, так і всесвітню. Особливо корисний 

для підготовки до ЗНО або інших екзаменів, хоча не має нічого зайвого 

(наявні зображення та пояснення). 

https://www.youtube.com/channel/UCy-p0X1iEjN3pY7Ck9q3kAw 

 

Платформа Skills4u  
Открывает полный бесплатный доступ к платформе до 15 апреля. 

https://virtualschool.bitrix24site.ua/?fbclid=IwAR3c0yyp7AWSlUzLexZVS56MSCSNURB0vpPSRvvfKC-HyVxeJ8gHhv4kNkY
http://bit.do/fBKcG
https://ybogdanov.github.io/history-timeline
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fplaylist%3Flist%3DPL1MxamNwS0zoTIzKSC3J8anhbL7cJXH-K%26fbclid%3DIwAR26mTNNTPSH_S_V45_0ho7f6N2vVo7u5nKGoi0T-sij0p2bqEQ2JKxozww&h=AT1KQCe_Hihg38O_vqkP1jR05bTYlrUgZ9IPaPzqhyXiWjbbyVeqEl7QSC-X0aZCTY0rBhqXLShTNMFwAxm50pGkp3DzPYSVmDrhaGLse7ZtPSJCvzOCJ1Fo6bj2BbLWF1L2OgfBmSWnojV-ITXawr_wlS6KjUzy
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCy-p0X1iEjN3pY7Ck9q3kAw%3Ffbclid%3DIwAR3WncwOZnnvfYkVHK3yq9FkkuuRiaXgvyLYx1_A_CLa7gIkiLEhSqCdamo&h=AT3tJcWimHiOHXhI8v1f_YnNRP30DbOomAmxKSYebK9RZwTPHUCLVesSlvgaXGOqAFFLdctO2FosbqY4nHW8hsuYVAxzdb14gIX_ZgpSSASailPYelGvSzflLlICDGgp9LwI3mz2u8QuM-p5mM7f2Iih68Z8hJ2Y


https://skills4u.ru/school/ 

 

Образовательный ресурс Академия Хана.  
Уроки по разным предметам на разных языках.  

https://s3.amazonaws.com/…/Translatio…/SchoolClosures_RU.pdf 

https://ru.khanacademy.org/ 

 

Фоксфорд  
Надає бесплатний доступ ко всем курсам по школьной программе 

на время карантина:  https://help.foxford.ru/… 

 

Географія 
https://windyty.com – неймовірно яскрава інтерактивна візуалізація 

потоків вітру, температури, тиску, опадів і морських течій в режимі 

реального часу на всій земній кулі. Можна подивитися, як в 

Атлантичному океані народжуються шторми, або на течія Гольфстрім. 

Крім Windyty, існує кілька подібних проектів. Зокрема, на сайті 

http://www.ventusky.com ви зможете оцінити величину снігового покриву. 

А сервіс https://earth.nullschool.net дозволить також оцінити рівні 

забруднення пилом і хімічними сполуками. 

 

Математика 
А цей сервіс https://www.desmos.com дозволяє візуалізувати будь-

яку математичну функцію або побудувати графік по сукупності певних 

даних. 

Для початківців цікавими видаються приклади, які вмонтовані в 

сервіс – це графіки найпопулярніших «шкільних» прикладів, в яких ви 

зможете довільно змінювати параметри, відразу спостерігаючи їх вплив 

https://skills4u.ru/school/
https://s3.amazonaws.com/KA-share/Translations/SchoolClosures_RU.pdf?fbclid=IwAR0zuNAHYK0nu9dUME147AahRmfp4PwN3326Uiqv-mPJlxVS9nLkAz9p0Dk
https://ru.khanacademy.org/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fhelp.foxford.ru%2F%3Fref%3Dp308_vk%26utm_source%3Dlinear%26utm_medium%3Dcpa%26utm_campaign%3D389%26utm_term%3Dp308_vk%26fbclid%3DIwAR3BqrUgorr737OmxWY_MonRI8CUf1fJnlbrMiqG1E_Mloh3PntZXvIni9E&h=AT0MvbqZEW1qg0hB0mwBM3aNB2OqFLCOtBrdE_9Gs3FrMdIFWRKV65ZCUI9v6Qn8U5OEQ89xhoB1gssZecNR-L9Jw9yQ9SDJ27GNPG6Z8JBFtT-SM59V3bnXDmIMqpvzGxD_nvYeCp9l1-CVovkhGat0hDr2h8s1rfznP5m2SedObqDCXK5d1IhmlWdnC9PsL8QQNE_R_StxX7-S2Q8rmJmn2wKuoWEuYidOyNLuuPxhvfhDWAE_Zvd4LSiZEo67UQF7D5tu7uBoDIGDkntgLR85LZE_ubA6mx2eKwOs5OW83N2RKDW5lVN9qHtxsg0Dhw_vW2kXPOqiAggr7ZfzIUT1RSEsXrCfdKwY_OKOXYKqbhhLwbxItXw9b4qlo3gc8D4eGeycYHkHhoQSOivqLKfzM0leheeKaoogOaO8F90Brr-hNoeXjE0OF8z4A9e7GAbPgZx6IVM7KrouaW-kyvrxPJAQblH0o_qq0bXRrSQ01A
https://windyty.com/
http://www.ventusky.com/
https://earth.nullschool.net/
https://www.desmos.com/


на зображення. Більш того, навіть існує можливість тільки мовою 

формул намалювати місто Лас-Вегас чи планети Сонячної системи. 

Хімія 
Ви вважали хімію складною наукою, а таблиця Менделєєва вас 

лякала? Сервіс TEDed створив інтерактивну таблицю хімічних 

елементів. 

Клік мишкою по будь-якому осередку таблиці автоматично 

відкриває відео, в якому дивний професор з університету Ноттінгема 

протягом 2-3 хвилин зрозумілою мовою покаже і розповість основні 

хімічні властивості обраного елемента і його застосування в 

повсякденному житті. 

http://ed.ted.com/periodic-videos 

 

Wisecow 
Література, кіно, мистецтво,історія, журналістика, мода... 

https://wisecow.com.ua/all-courses/  

 

Class Central 
Мільйони людей використовували Class Central, щоб вирішити, 

який онлайн-курс вибрати 

https://www.classcentral.com/  

 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwisecow.com.ua%2Fall-courses%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF4X0RhZ_6AG0M_O-Puu13QMazPJQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.classcentral.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFquiybeTqKf9jr0zROFubizA4UFw

