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ВІД РЕДАКТОРА

На сьогодні особливо актуальним є питання дистанційного 
навчання. 

З 12 березня 2020 р., згідно з Постановою Кабінету міністрів 
України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширен-
ню на території України коронавірусу COVID- 19», було введено 
карантин на усій території України. Відповідно до цього доку-
мента заборонено відвідування закладів освіти її здобувачами, 
а також проведення будь- яких масових заходів. Таким чином, усі 
заклади освіти перейшли на дистанційну форму навчання. 

Потрібно зауважити, що значна кількість дітей також залишила-
ся без можливості відвідувати додаткові заняття, курси, гуртки різ-
ного спрямування, центри творчості, спортивні секції тощо. Однак 
карантин та самоізоляцію можна розглядати не лише як час заборон 
і обмежень. Цей час можна присвяти саморозвитку, дізнатися щось 
нове і цікаве, прочитати цікаву книгу, подивитися вдалі кінопоста-
новки літературних шедеврів, відвідати в онлайн- режимі відомі му-
зеї різних куточків світу, підвищити рівень англійської мови (а може 
й української), прибрати своє робоче місце вдома, а також просто 
провести час з рідними, якого, зазвичай, не вистачає.

З огляду на це, пропонуємо Вашій увазі підбірку корисних 
освітніх онлайн- ресурсів, де діти різних вікових категорій змо-
жуть знайти цікаву інформацію як щодо навчання, так і творчої, 
пізнавальної діяльності чи саморозвитку.

Всеукраїнський освітній портал «Острів знань»  
(http://ostriv.in.ua). Цей сайт може бути корисним як для вчителів, 
так і для дітей різного шкільного (і не тільки) віку. На цьому ре-
сурсі подано інформацію про навчання і дозвілля; чинні освітні 
програми та методичні документи; плани діяльності шкіл; пи-
тання ліцензування освітньої діяльності в Україні; історію осві-
ти, навчання та заслужених вчителів. Освітній портал «Острів 
знань» – це ресурс, на якому можна знайти сценарії проведення 
свят, вікторин та огляди українських педагогічних видань, дай-
джести, публікації, авторські науково- методичні доробки тощо.

На сайті визначено основні цілі Всеукраїнського освітнього 
порталу «Острова знань» для вчителів, а також корисні рекомен-
дації з багатьох питань як для учнів, так і для вчителів та керів-
ників закладів загальної середньої освіти:

−	надання підтримки професійної діяльності вчителя;
−	надання можливості самореалізації та самоствердження че-

рез спільну практичну діяльність;
−	 створення та підтримка нових освітніх ініціатив;
−	 створення єдиного інформаційного педагогічного ресурсу;
−	 організація практичної діяльності та взаємодії вчителів у 

мережі;
−	підготовка єдиної бази текстових, аудіо та відеоматеріалів 

для віддаленого навчання й екстернату;
−	 розвиток і реалізація творчих здібностей учасників проєк-

тів тощо.
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для учнів:
−	надання підтримки учневі в освітньому та позакласному 

процесах;
−	надання можливості самореалізації та самоствердження че-

рез спільну практичну діяльність;
−	 участь у різноманітних проєктах та набуття знань у пред-

метних галузях;
−	 розширення кола спілкування, виховання толерантності, 

розвиток критичного мислення, само організація власної діяль-
ності;

−	 отримання доступу до навчальних та пізнавальних матері-
алів дітям з особливими потребами, а також тим, які навчаються 
за кордоном та учням екстернату;

−	формування якостей самостійності та відповідальності;
−	формування якостей працювати в команді незалежно від 

кількості та якості її учасників.

Мала академія наук України (МАН) (http://man.gov.ua/ua). 
Це освітня система, що забезпечує організацію і координацію 
науково- дослідницької діяльності учнів, створює умови для їх-
нього інтелектуального, духовного, творчого розвитку та про-
фесійного самовизначення, сприяє накопиченню наукового по-
тенціалу країни. Система МАН України підтримує діяльність 
Відкритої освітньої лабораторії. Цей проєкт спрямовано на 
задоволення потреб учнів у творчій самореалізації і професій-
ному самовизначенні та вдосконаленні професійної компетент-
ності вчителів у сфері організації дослідно- експериментальної 
діяльності учнів. Бажаючі можуть відвідати електронні сторінки  
лабораторії «МАНЛаб» (http://manlab.inhost.com.ua/) і лабора-
торію експериментальних досліджень «Ex Lab» (http://man.gov.
ua/ua/activities/ex_lab). Окрім цього на сайті МАН України є по-
силання ресурс «Музейний портал» (https://museum- portal.com/
ua/) – проєкт, що спрямовано на популяризацію культури, науки 
та музейної справи. На цьому ресурсі можна знайти інформацію 
та актуальні новини з музейного життя України та світу та отри-
мати доступ до бази даних з інформацією про музеї.

Національна бібліотека України для дітей  (http://www.chl.
kiev.ua). На цьому ресурсі можна знайти безліч корисної інфор-
мації. Бібліотека створює власні електронні інтерактивні ресурси 
як для дітей, так і для організаторів дитячого читання (батьків, 
вчителів, вихователів). Віртуальний музей рідкісних і цінних 
книг та «Електронна бібліотека» знайомить дітей із повнотек-
стовими виданнями кінця ХІХ – першої половини ХХ століть. 
Електронний ресурс «Краща література юним читачам» (КЛЮЧ) 
допомагає отримати інформацію про нові і призабуті книжки, ви-
дані в Україні, познайомитися з письменниками і художниками- 
ілюстраторами, які присвятили свій талант дитячій літературі. 
Працівниками бібліотеки створено блоги і групи у соціальних 
мережах, зокрема: «НБУшка», «Маленький читайлик» (блог для 
дітей 9–10 років), «Психолог у бібліотеці» (блог для дітей та 
їхніх батьків), «BiblioTemaTV» (відеоблог бібліотеки). Подано 
список онлайн- версій журналів (розважальних, розвивальних і 
науково- популярних) для дітей. А також є цікава сторінка «Кра-
щі Інтернет- ресурси від Української асоціації працівників бібліо-
тек для дітей» (http://www.chl.kiev.ua/Default.aspx?id=5646).

Веб- проєкт «Читанка» http://chytanka.com.ua/ – це дитяча 
публічна онлайн- бібліотека. Цікавим цей ресурс є, насамперед, 
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тому, що там зберігаються дитячі видання українською мовою, 
що неможливо знайти у книжковій крамниці. Автори проєкту 
цілеспрямовано не сканують сучасні дитячі книжки, а створили 
своєрідний онлайн- музей дитячої літератури минулих років, що 
не перевидаються.

Educational Era (EdEra) (https://www.ed- era.com/). Це україн-
ський освітній проєкт, що створює повноцінні онлайн- курси та 
супроводжувальні матеріали широкого профілю. Проєкт EdEra 
почав діяльність із запуску перших в Україні онлайн- курсів під-
готовки до ЗНО. На сайті вказано, що метою цього проєкту є: 
зробити освіту в Україні доступною та якісною на зразок захід-
них найкращих освітніх ініціатив. На цьому сайті користувачі 
можуть знайти:

− інтерактивні лекції від професійних молодих вчителів із 
поєднанням різних форматів викладу та проміжними питаннями 
для кращого засвоєння матеріалу;

− високоякісні конспекти до кожної теми, що розроблені ко-
мандою методистів і дизайнерів. У кінці курсу з них «збираєть-
ся» повноцінний підручник західного зразка;

− іспити і домашні завдання, а саме щотижневі домашні 
завдання та декілька іспитів протягом курсу. Динамічна сторінка 
для вас та вашого вчителя;

Be Smart (https://besmart.eduget.com) – проєкт, що створено 
як центр онлайн- підготовки до ЗНО, де зібрано значну кількість 
матеріалів, необхідних майбутнім випускникам. Можна 
зареєструватися і обрати підготовку з одного чи декількох 
предметів, а також пройти онлайн- тестування. На сайті 
вказано таку цікаву інформацію: «Аби кожен учень країни міг 
підготуватися до ЗНО, було створено цю унікальну онлайн- 
платформу. І лише за 4 місяці на ній зареєструвалося 50 тисяч 
випускників з усієї України. Уявіть: кожен із них щоденно 
витрачав на онлайн- підготовку 5 годин. Це шалений результат, 
якого ми прагнули: щоб діти з усіх куточків України мали 
шанс скласти іспити та навчатися в кращих університетах. 
Серед зареєстрованих було обрано трьох щасливчиків, яким було 
виділено гранти на навчання». 

Звісно окрім вітчизняних можна запропонувати деякі світові 
ресурси, що дають можливість зацікавити юних користувачів Ін-
тернету.

Google Arts & Culture – це мобільний додаток, в якому зібра-
на онлайн- колекція експонатів з 1200 музеїв, галерей світу з по-
над 70 країн світу. Google Art Project (http://www.googleartproject.
com/) – версія для стаціонарного комп’ютера. Цікаво, що можна 
ознайомитися як з експозицією конкретного музею, так і з дороб-
ками конкретного художника тієї або іншої історичної епохи, або 
ж з роботами митців певного стилю. Зображення усіх експонатів 
мають дуже високу якість, що надає змогу розгледіти, навіть, ок-
ремі мазки фарби, якщо його масштабувати.

CoolMath (https://www.coolmath.com/). CoolMath – це система 
сайтів, перший з яких було створено ще у 1997 році. Вона охоплю-
ють такі ресурси Coolmath.com, Coolmath4Kids та CoolmathGames. 
Автори називають свій ресурс «парком атракціонів математики». 
Діти можуть грати в онлайн ігри, що допомагають їм з додаван-
ням, відніманням, множенням, діленням, десятковими знаками, 
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грошима тощо. CoolMath орієнтований на вік дітей від 13 років, 
а CoolMath4Kids підходить для дітей від 3 до 12 років.

National Geographic Kids (https://kids.nationalgeographic.
com/) – дуже цікавий, яскравий і насичений інформацією ресурс. 
Діти мають можливість спостерігати за тваринами в дикій при-
роді за допомогою камер, вивчати цікаві факти про них, дізнава-
тися про різні країни і, навіть, проводити наукові експерименти.

Також є чимало ресурсів, що присвячено вивченню мов.

Duolingo (https://uk.duolingo.com/) – популярний ресурс для ви-
вчення англійської мови в ігровому форматі. Цей ресурс має без-
коштовну базу. На сайті вказано, що їх головною метою є  надання 
кожному бажаючому доступ до персональних занять за допомо-
гою сучасних технологій. Також на сайті зазначено, що в Duolingo 
користувачі знаходять закономірності мови самостійно, не заци-
клюючись на правилах – так само, як ви вивчали рідну мову в 
ранньому дитинстві. Такий процес, що називають «неявне навчан-
ня», ідеально підходить для отримання глибоких фундаменталь-
них знань мови і її правил. За деяких ситуацій важливі також чіт-
кі інструкції. Ось чому Duolingo поєднує обидва підходи. Окрім 
навчальних занять, користувачі можуть переглянути підказки з  
поясненнями граматичних правил, вимовою та корисними фразами.

На сайті http://www.britishcouncil.org.ua/ подано список безко-
штовних онлайн- ресурсів для вивчення англійської мови, а та-
кож для підготовки до IELTS найпопулярніший тест з англійської 
мови. Читачі мають можливість обрати ресурси на свій смак. На 
ресурсі https://greencountry.com.ua/ подано добірку з 8 онлайн- 
ресурсів для вивчення англійської з дитиною, де презентова-
но цікаві онлайн- ресурси, навіть, для найменших Інтернет- 
користувачів.

Мова – ДНК нації (https://ukr- mova.in.ua/) – це освітній проєкт  
для тих, хто хоче вдосконалити свої знання з української мови. 
На сьогодні він набув значної популярності. Головним героєм є 
Лепетун, який за допомогою цікавих і кумедних картинок пояс-
нює правила словозастосування, пунктуації, орфографії україн-
ської мови.

Також не будемо забувати про потужну платформу як YouTube. 
Серед цікавих і корисних для дітей каналів назвемо такі.

Цікава наука – канал, на якому можливо переглянути науково- 
популярні та освітні відео на різні наукові теми з фізики, астро-
номії, біології, географії та математики на українській мові.

Future Education – канал, на якому діти можуть переглянути 
серію мультфільмів з теми «Цікава фінансова грамотність», при-
свячені особистим фінансам та простим фінансовим лайфхакам 
на кожен день. Метою цього YouTube- каналу є допомога у нав-
чанні дітей фінансовій грамотності.

Книга- мандрівка. Україна – канал, на якому розміщено пер-
ший український мультиплікаційний серіал, заснований на ре-
альних подіях та нереальних пригодах. Героями мультсеріалу є 
всесвітньо відомі українці (Леся Українка, Марія Приймаченко, 
Іван Пулюй, Джамала та ін.), об’єкти та події, які не завжди до-
бре знані на Батьківщині.

Сподіваємося, що підготовлена нами інформація буде для багатьох дуже корисною.


