
Додаток до листа   

від 06.04.2020  №13/4-141 

 

Забезпечення підготовки педагогічних працівників  до 

впровадження дистанційної форми навчання 

Незважаючи на достатньо високий рівень цифрової грамотності 

педагогів, все ж більшість із них мають недостатній досвід впровадження 

дистанційної технології навчання.  

Для забезпечення ефективної організації освітнього процесу 

рекомендуємо сприяти підвищенню кваліфікації педагогічних працівників 

через використання онлайн курсів за даною темою.   

Корисні посилання:  

1. Освіта Дніпропетровщини: управління, освітній процес. 

https://www.facebook.com/groups/2733666720230029/ група для інформування 

освітян Дніпропетровщини щодо офіційних документів та дистанційної 

роботи Департаменту освіти і науки облдержадміністрації  

2. Рекомендації для вчителів-предметників від працівників Академії 

вчителям щодо організації дистанційної роботи зі здобувачами освіти: 

https://drive.google.com/drive/folders/1h97_57d6UhfCAwcwS9zq6ZKa4GC2fAl?

usp=sharing  

3. Навчання онлайн – як вчителям проводити відеоуроки 

https://nus.org.ua/articles/navchannya-onlajn-yak-vchytelyam-

provodytyvideouroky/    

4. 35 інструментів для дистанційного навчання – добірка НУШ 

https://nus.org.ua/articles/30-instrumentv-dlya-dystantsijnogo-navchannya-

dobirkanush/  

5. Дистанційне навчання під час карантину: що робити школам, 

батькам і МОН https://nus.org.ua/view/dystantsijne-navchannya-pid-chas-

karantynu-plan-dijdlya-shkil-batkiv-i-mon/  

6. Сервіси дистанційного навчання для вчителів 

https://thedigital.gov.ua/news/servisi-distantsiynogo-navchannya-dlya-vchiteliv  7. 

Освітній серіал «Карантин: онлайн-сервіси для вчителів» 

https://osvita.diia.gov.ua/  

8. Встановлення та налаштування ZOOM.US 

https://www.youtube.com/watch?v=Bga37MkGOPY&feature=youtu.be   

9. Знайомимося з додатком Google Glassroom 

https://drive.google.com/file/d/1AuOHoOz37gehOHnbXXb9x7NpOLCFWrmn/vie 

w?fbclid=IwAR0SBlV_fCSGvmmanxNn2pQcNWIk4qVcjajXpRvYpwGlBWoAd

3dgoU8eCw  
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10. My storybook - сервіс для створення інтерактивної книги онлайн 

https://www.mystorybook.com/ Покрокова інструкція з використання  

http://valyakodola.ucoz.ru/publ/distancijne_navchannja/distancijne_navchannja_ins

trumenti_rozmishhennja_navchalnogo_materialu/my_storybook_servis_dlja_stvore

nnja_interaktivnoji_knigi_onlajn/64-1-

0528?fbclid=IwAR0cVkuGfnUXuJbUmNEzulOWccYh0KoSd8cyZbkNrhiyQgc3iJ

P sBTv_VDw  

11. Flinga - веб-інструмент онлайн-середовища для спільної роботи 

https://flinga.fi/ Покрокова інструкція з використання 

http://valyakodola.ucoz.ru/publ/distancijne_navchannja/distancijne_navchannja_ins

trumenti_zvorotnogo_zv_39_zku/flinga_veb_instrument_onlajn_seredovishha_dlja

_ spilnoji_roboti/61-1-0-

527?fbclid=IwAR23tbhWVjU7er8jX4rgVoGjPmnkY7f7JIiA07UU98mHv5ldE36

w94h5uc 

 Ресурси з української мови та літератури 

Сайт Олександра Авраменка – доцента Київського університету імені 

Бориса Грінченка: 

http://xn--80aafnzkijm.xn--j1amh/; http://ippo.kubg.edu.ua/ekspres-uroky 

На сайті зібрано уроки мовознавця Олександра Авраменка, які за своєю 

наповнюваністю відповідають деяким темам з української мови або ж можуть 

бути використані здобувачами з метою підвищення рівня культури мовлення. 

Експрес-уроки української мови від Олександра Авраменка викладач може 

рекомендувати здобувачам з метою ознайомлення конкретного 

слововживання з подальшим обговоренням у гугл-класі. Можна 

запропонувати учням створити відеоролик за аналогією до уроків 

О.Авраменка і презентувати під час відновленого освітнього процесу, або 

прикріпити на платформі в дистанційному класі для обговорення. 

-  «Мова – ДНК нації» - освітній проєкт для тих, хто хоче вдосконалити свої 

знання української мови. На сайті розміщено вправи за темами: https://ukr-

mova.in.ua/ . 

Онлайн-словник рекомендовано для самоперевірки  орфографічних  

помилок: https://www.slovnyk.ua/index.php?s1=16&s2=0 . 

  Офіційний сайт української мови: http://ukrainskamova.at.ua/ . Повна 

збірка правил української мови, ділова мова,  відеоуроки, презентації та 

книжки українською. 

Гіпермаркет знань: http://school.xvatit.com . Це повна матриця всіх 

уроків і тестів. Тут кожен може додавати свої вставки за аналогією до 

Вікіпедії. Завдяки цьому кожен урок стає повнішим і сучаснішим. Натискайте 

на потрібний вам урок або тему і не забудьте про велику кількість  опцій, у 

яких є кольорові презентації уроку, ілюстрації, домашні завдання тощо. 

Усе для вчителя/викладача: http://www.koncpekt.org.ua . На сайт 

зібрано матеріали на допомогу вчителю/викладачу-практику. До вашої уваги 

конспекти уроків та методи інтерактивного навчання. 

http://авраменко.укр/
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Записник сучасного вчителя/викладача: http://notatka.at.ua . Сайт для 

інтерактивних педагогів. Основу сайту становлять ІКТ, у тому числі і 

презентації з усіх навчальних предметів, конспекти й методичні поради до 

проведення сучасного продуктивного уроку та матеріали для виховної 

роботи. 

 «Лайфхаки з української мови», або «Українська мова для дорослих і 

школярів»: https://edera.gitbook.io/laifhaki-z-ukra-ns-ko-movi/. Це онлайн курс - 

спільна розробка EdEra та Освіторії, що складається із 5 модулів, які  

налічують 16 тем, і триває загалом 5 тижнів по 4 години на тиждень. 

Лектором курсу є кандидат філологічних наук і вчитель української мови та 

літератури у столичній Новопечерській школі м. Києва Ігор Хворостяний. 

Форма подачі матеріалу – відео з лайфхаками. Курс є хорошим помічником  

для здобувачів освіти, які хочуть успішно скласти ЗНО. Кожен урок-лайфхак 

супроводжується робочими аркушами з завданнями для перевірки засвоєння 

знань і тестами. Тут навіть конспект писати не потрібно: за вас це вже 

зробили. Зручний та доступний інтерактивний конспект лекцій знаходимо за 

покликанням: https://edera.gitbook.io/laifhaki-z-ukra-ns-ko-movi/. Для 

тренування вимови пропонується чимало скоромовок. А для кращого 

запам’ятовування правил використано мнемонічні підказки.  

             Вправи для вивчення української мови від «Тренажера з правопису 

української мови»:  https://webpen.com.ua/ .   Це зручний ресурс для вивчення 

та засвоєння мови з великою кількістю завдань для самоперевірки. Усі 

правила супроводжуються відеоуроками, а також численними онлайн-

вправами. Якщо виникають складнощі із вибором правильного варіанта, 

можна натиснути кнопку «Підказка», і одразу запропонують відповідне 

правило. Кількість спроб необмежена. На сайті можна також знайти вправи за 

книжкою Бориса Антоненка-Давидовича «Як ми говоримо», підготовлені за 

порадами, які сам автор виклав у своїй праці. 

Для здобувачів освіти, педагогів - електронна бібліотека: 

http://www.lib.com.ua/ . 

Для здобувачів освіти, педагогів  - світ словників: словники та 

енциклопедії: http://mirslovarei.com . 

Перелік слів із правильним наголосом до ЗНО-2020: 

http://osvita.ua/test/advice/65116/?fbclid=IwAR1X5n1b59Wc0YnJoRtnVS_zRl9t

w__0z8kqSLugD1lxkNHHf0x7AKb_ehs   . 

 Графік трансляцій курсів із підготовки до ЗНО під час карантину: 

https://www.schoollife.org.ua/grafik-translyatsij-kursiv-z-pidgotovky-do-zno-pid-

chas 

karantynu/?fbclid=IwAR2zSW8OYnBAurldZo0TNACFZGZGeLTvwC_XIAbUu1

gAtQh7H3Ofphp0UjM  . 

Факти з біографії письменників на ЗНО: 

https://www.youtube.com/watch?v=5u1a9MfVgsU&feature=youtu.be&fbclid=IwA

R1rp9z0cFDPUw5SAfyR9aguxQHm1SfcrAUFEQg0vd8q6DfTTdCflcyGGFk  . 

Дистанційне навчання на телебаченні – канал  «Рада»  та МОН 

транслюватимуть відеоуроки:  
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https://nus.org.ua/articles/dystantsijne-navchannya-po-televizori-kanal-rada-ta-

mon-translyuvatymut-videouroky/?fbclid=IwAR2Hb4GNNhpd2isHLQW-

HJL0KK2cjkfLB_4Lwlr4DN-hRq1P9kOgcoM-qAE  . 

Онлайн-тести «На урок» для повноцінної дистанційної перевірки 

знань, які здобули учасники навчального процесу  під час самостійної роботи. 

https://naurok.com.ua/post/organizaciya-distanciyno-roboti-pid-chas-

karantinu?fbclid=IwAR1Lh30wnp-hxEOlPrceKKZaAwtNhMM8fgUaDr-

8z8Ifq_1t2EmE7-wapDs 

Курс лекцій від WiseCow. 39 поетів, драматургів та прозаїків 

оживають у небанальних історіях від кращих літературознавців сучасності 

Ярини Цимбал та Євгенія Стасіневича: 

https://wisecow.com.ua/literatura/ukrayinska-literatura-v-imenax/ . 

Новий цікавий сайт: http://skripnikmarina.ucoz.ua/ . Тут є online тести з 

української мови та літератури, де здобувачі освіти можуть перевірити свої 

знання й отримати оцінки; довідники, кросворди, розробки уроків, 

презентації, аудіо- та відеоматеріали з української літератури тощо. 

         Під час організації дистанційного навчання з української літератури 

доцільно через онлайн-платформи, використовувати методики 

«Переверненого класу» чи іншого типу змішаного навчання.  Цю методику 

використовують при традиційному  навчанні, вона буде ефективною й під час 

карантину, якщо роботи здобувачів  перевіряти дистанційно. 

          Окрім чіткого переліку літературних творів, запланованих для вивчення 

під час карантину, важливо здобувачам освіти необхідно надати покрокові 

інструкції щодо організації самостійної роботи вдома. Наприклад: прочитайте 

літературний твір, перегляньте відеоурок, створіть ментальну карту, 

виконайте інтерактивну вправу, скриншот виконаного завдання надішліть на 

електронну пошту викладача тощо. 

Підготувала: Кузь Т.Г. 

Ресурси з зарубіжної літератури 

Експрес-уроки професора Ольги Ніколенко.  

Гомер. «Одіссея» https://youtu.be/_IcZELK5N-A 

Данте. «Божественна комедія» https://youtu.be/SQT1ekAH30M  

Вільям Шекспір. «Гамлет» https://youtu.be/3JC_Llxyw-Q  

Ернст Теодор Амадей Гофман. «Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер» 

https://youtu.be/MC8CygFRvAg  

Микола Гоголь. «Мертві душі» https://youtu.be/M0JVpmvno3Y  

Волт Вітмен. «Листя трави» https://youtu.be/zg1aR7YNSc8  

Фредерік Стендаль. «Червоне і чорне» https://youtu.be/EeQ6mQX2zPo  

Густав Флобер. «Пані Боварі» https://youtu.be/uQ8Ba3XoUa0  

Федір Достоєвський. «Злочин і кара» https://youtu.be/AmbfKDYGaIw  

Оскар Вайлд. «Портрет Доріана Ґрея» https://youtu.be/aZ8n8HLis0A  

Шарль Бодлер. «Квіти зла» https://youtu.be/WpCXonWh-Ao  
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Імпресіонізм https://youtu.be/v9Hd27uzLfY  

Моріс Метерлінк. «Синій птах» https://youtu.be/jI3_G2iJGuM  

Сью Таунсенд. Твори про Адріана Моулаhttps://youtu.be/n1G2qzFZLWk  

Анна Ґавальда. «Просто разом» https://youtu.be/41bsSZ_MgCw  

Підготувала: Кузь Т.Г. 

Ресурси з математики  
Блог Л.І.Номофілової http://blogvyklinfo.blogspot.com/ 

On-line уроки: 

https://www.youtube.com/watch?v=3DSTtMz6TIE&list=PLwoQuBQSt2ivci6K9Q

No2Kg2mWd3aWyhU&index=21&t=0s&app=desktop 

Надзвичайно ефективний ресурс для підготовки до уроків Хан-академія 

математика 

https://uk.khanacademy.org/ 

 

Алгебра та початки аналізу 

https://miyklas.com.ua/p/algebra 

https://www.youtube.com/watch?v=CMHnhjHOml4&list=PLwoQuBQSt2ivci6K9

QNo2Kg2mWd3aWyhU&index=22&t=0s&app=desktop 

Геометрія 

https://miyklas.com.ua/p/geometria 

 

 

Посібник Мамедова 

https://drive.google.com/file/d/1kV-

0anfEG9fNZBzvI5nCO4zzBB8pOtM4/view?usp=sharing 

 Посібник Єськіна 

https://drive.google.com/file/d/1xhh0qBnPAJtJz1QwZy_XFXz3GC6ZCIf3/view?u

sp=sharing 

 Посібник Селезнева 

https://drive.google.com/file/d/1_ShC_jQL-

yJQfJm7UL6XZ8l0XhUc0GEQ/view?usp=sharing 

 Підручник 10 кл 

https://drive.google.com/file/d/1e47GqSG7JhO8cz1sKtT20-

kJqhgkUXFV/view?usp=sharing 

Підручник 11 кл. 

https://drive.google.com/file/d/1TC804TXadxgzdqKifBkHCRUzS50NykBe/view?

usp=sharing 

Підготувала: Шорохова О.А. 

Ресурси з фізики: 

https://school.home-task.com/plani-konspekti-urokiv-po-fizici/ 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLwoQuBQSt2ivci6K9QNo2Kg2mWd3aW

yhU 
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https://www.youtube.com/watch?v=3DSTtMz6TIE&list=PLwoQuBQSt2ivci6K9QNo2Kg2mWd3aWyhU&index=21&t=0s&app=desktop
https://uk.khanacademy.org/
https://miyklas.com.ua/p/algebra
https://www.youtube.com/watch?v=CMHnhjHOml4&list=PLwoQuBQSt2ivci6K9QNo2Kg2mWd3aWyhU&index=22&t=0s&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=CMHnhjHOml4&list=PLwoQuBQSt2ivci6K9QNo2Kg2mWd3aWyhU&index=22&t=0s&app=desktop
https://miyklas.com.ua/p/geometria
https://drive.google.com/file/d/1kV-0anfEG9fNZBzvI5nCO4zzBB8pOtM4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kV-0anfEG9fNZBzvI5nCO4zzBB8pOtM4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xhh0qBnPAJtJz1QwZy_XFXz3GC6ZCIf3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xhh0qBnPAJtJz1QwZy_XFXz3GC6ZCIf3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_ShC_jQL-yJQfJm7UL6XZ8l0XhUc0GEQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_ShC_jQL-yJQfJm7UL6XZ8l0XhUc0GEQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e47GqSG7JhO8cz1sKtT20-kJqhgkUXFV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e47GqSG7JhO8cz1sKtT20-kJqhgkUXFV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TC804TXadxgzdqKifBkHCRUzS50NykBe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TC804TXadxgzdqKifBkHCRUzS50NykBe/view?usp=sharing
https://school.home-task.com/plani-konspekti-urokiv-po-fizici/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLwoQuBQSt2ivci6K9QNo2Kg2mWd3aWyhU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLwoQuBQSt2ivci6K9QNo2Kg2mWd3aWyhU


https://subject.com.ua/ 

Підготувала: Шорохова О.А. 

 

Ресурси з хімії: 

І курс 

Вуглеводні: https://learningapps.org/display?v=ppkc8fwra01 

https://learningapps.org/display?v=p5hfgo81301 

https://learningapps.org/display?v=p3mj2ewg101 

https://quizlet.com/_83wro8?x=1jqt&i=2q52i0 

https://quizlet.com/_5zu2nr?x=1jqt&i=2q52i0 

https://www.youtube.com/watch?v=5wujkYBklpM&list=PL2bxZ5JtyRRpVJAinTf

oH1Gwqfxj4AqeA&index=55 

https://www.classtime.com/share/a1941696-9752-4b25-832b-d84008abc168 

Спирти: https://quizlet.com/_5zu5dt?x=1jqt&i=2q52i0 

https://www.classtime.com/share/33df372b-39d0-4973-b309-ad291205b03d 

https://www.classtime.com/share/f9e27f93-9f57-462b-ae37-ed47b81a1ed5 

Альдегіди: https://www.classtime.com/share/a730992a-02e0-45b0-9096-

c021d13bd83c 

Карбонові кислоти: https://www.classtime.com/share/c09baadd-8bb7-433e-a75f-

163230ce01b2 

Жири: https://naurok.com.ua/prezentaciya-zhiri-sklad-zhiriv-fizichni-vlastivosti-

prirodni-y-gidrogenizovani-zhiri-biologichna-rol-zhiriv-40963.html 

https://www.classtime.com/share/fb7f030d-f0e4-45c3-bc70-2f6faf7a2488 

Вуглеводи: https://quizlet.com/_62chh6?x=1jqt&i=2q52i0 

https://www.classtime.com/share/9e85ed9d-92e9-4efc-b98c-286abc9ef861 

https://www.youtube.com/watch?v=TzoHLEzDzxQ&list=PL2bxZ5JtyRRpVJAinT

foH1Gwqfxj4AqeA&index=68 

Амінокислоти і білки: https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-temi-aminokisloti-

bilki-32478.html 

 ІІ курс 

Будова атома: https://www.classtime.com/share/d106b30f-b1b0-4b4e-bce1-

44f00e746fc2 

https://www.classtime.com/share/5bc992ab-f3a8-44b9-89ef-59fbceb25b25 

https://subject.com.ua/
https://learningapps.org/display?v=ppkc8fwra01
https://learningapps.org/display?v=p5hfgo81301
https://learningapps.org/display?v=p3mj2ewg101
https://quizlet.com/_83wro8?x=1jqt&i=2q52i0
https://quizlet.com/_5zu2nr?x=1jqt&i=2q52i0
https://www.youtube.com/watch?v=5wujkYBklpM&list=PL2bxZ5JtyRRpVJAinTfoH1Gwqfxj4AqeA&index=55
https://www.youtube.com/watch?v=5wujkYBklpM&list=PL2bxZ5JtyRRpVJAinTfoH1Gwqfxj4AqeA&index=55
https://www.classtime.com/share/a1941696-9752-4b25-832b-d84008abc168
https://quizlet.com/_5zu5dt?x=1jqt&i=2q52i0
https://www.classtime.com/share/33df372b-39d0-4973-b309-ad291205b03d
https://www.classtime.com/share/f9e27f93-9f57-462b-ae37-ed47b81a1ed5
https://www.classtime.com/share/a730992a-02e0-45b0-9096-c021d13bd83c
https://www.classtime.com/share/a730992a-02e0-45b0-9096-c021d13bd83c
https://www.classtime.com/share/c09baadd-8bb7-433e-a75f-163230ce01b2
https://www.classtime.com/share/c09baadd-8bb7-433e-a75f-163230ce01b2
https://naurok.com.ua/prezentaciya-zhiri-sklad-zhiriv-fizichni-vlastivosti-prirodni-y-gidrogenizovani-zhiri-biologichna-rol-zhiriv-40963.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-zhiri-sklad-zhiriv-fizichni-vlastivosti-prirodni-y-gidrogenizovani-zhiri-biologichna-rol-zhiriv-40963.html
https://www.classtime.com/share/fb7f030d-f0e4-45c3-bc70-2f6faf7a2488
https://quizlet.com/_62chh6?x=1jqt&i=2q52i0
https://www.classtime.com/share/9e85ed9d-92e9-4efc-b98c-286abc9ef861
https://www.youtube.com/watch?v=TzoHLEzDzxQ&list=PL2bxZ5JtyRRpVJAinTfoH1Gwqfxj4AqeA&index=68
https://www.youtube.com/watch?v=TzoHLEzDzxQ&list=PL2bxZ5JtyRRpVJAinTfoH1Gwqfxj4AqeA&index=68
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-temi-aminokisloti-bilki-32478.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-temi-aminokisloti-bilki-32478.html
https://www.classtime.com/share/d106b30f-b1b0-4b4e-bce1-44f00e746fc2
https://www.classtime.com/share/d106b30f-b1b0-4b4e-bce1-44f00e746fc2
https://www.classtime.com/share/5bc992ab-f3a8-44b9-89ef-59fbceb25b25


https://www.youtube.com/watch?v=5hP-

yHG_hqQ&list=PL2bxZ5JtyRRpVJAinTfoH1Gwqfxj4AqeA&index=57 

Періодичний закон: https://www.classtime.com/share/6e49fa71-1ecf-4a3c-8bde-

c4036bc4668f 

Загальна характеристика неметалічних елементів: https://naurok.com.ua/urok-

zagalna-harakteristika-nemetaliv-49313.html 

https://learningapps.org/display?v=p241jyzg201 

Кислоти: https://vseosvita.ua/library/nitratna-kislota-osoblivosti-vzaemodii-

metaliv-z-nitratnou-kislotou-224105.html 

https://www.youtube.com/watch?v=Td6itaNfJrU 

https://www.youtube.com/watch?v=4pCk7fDk0hA 

Алюміній: https://www.youtube.com/watch?v=BOv3Etp72_I&list=PLsOMq-

874J1Wu5rcCp9zn1hBPcHRB-kY2&index=6 

https://learningapps.org/display?v=pxd9uopv201 

Ферум: https://www.youtube.com/watch?v=wC83O_SYVKc&list=PLsOMq-

874J1Wu5rcCp9zn1hBPcHRB-kY2&index=42 

https://learningapps.org/display?v=pvjodmvtn16 

  

Загальні знання: 

Цікаві канали на Youtube, які можна радити дітям для популяризації науки: 

Цікава наука https://www.youtube.com/channel/UCMIVE71tHEUDkuw8tPxtzSQ 

Thoisoi https://www.youtube.com/channel/UCjAmQ-4NL3UZX0W_nmjn4_w 

Хімія – Просто https://www.youtube.com/channel/UCRzZSz5JlSfN6Ba164vqVCg 

 Вивчення назв хімічних елементів: 

https://ed.ted.com/periodic-videos – динамічна Періодична система хімічних 

елементів з посиланнями на відео про кожен хімічний елемент, сервіс 

англомовний; 

https://elements.wlonk.com – також динамічна система, яка орієнтована на 

практичне використання елементів; 

https://www.ptable.com – динамічна ПСХЕ українською мовою з описом 

будови атомів хімічний елементів, властивостей їх простих речовин, а також 

посиланнями на статті у Вікіпедії; 

https://www.youtube.com/watch?v=5hP-yHG_hqQ&list=PL2bxZ5JtyRRpVJAinTfoH1Gwqfxj4AqeA&index=57
https://www.youtube.com/watch?v=5hP-yHG_hqQ&list=PL2bxZ5JtyRRpVJAinTfoH1Gwqfxj4AqeA&index=57
https://www.classtime.com/share/6e49fa71-1ecf-4a3c-8bde-c4036bc4668f
https://www.classtime.com/share/6e49fa71-1ecf-4a3c-8bde-c4036bc4668f
https://naurok.com.ua/urok-zagalna-harakteristika-nemetaliv-49313.html
https://naurok.com.ua/urok-zagalna-harakteristika-nemetaliv-49313.html
https://learningapps.org/display?v=p241jyzg201
https://vseosvita.ua/library/nitratna-kislota-osoblivosti-vzaemodii-metaliv-z-nitratnou-kislotou-224105.html
https://vseosvita.ua/library/nitratna-kislota-osoblivosti-vzaemodii-metaliv-z-nitratnou-kislotou-224105.html
https://www.youtube.com/watch?v=Td6itaNfJrU
https://www.youtube.com/watch?v=4pCk7fDk0hA
https://www.youtube.com/watch?v=BOv3Etp72_I&list=PLsOMq-874J1Wu5rcCp9zn1hBPcHRB-kY2&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=BOv3Etp72_I&list=PLsOMq-874J1Wu5rcCp9zn1hBPcHRB-kY2&index=6
https://learningapps.org/display?v=pxd9uopv201
https://www.youtube.com/watch?v=wC83O_SYVKc&list=PLsOMq-874J1Wu5rcCp9zn1hBPcHRB-kY2&index=42
https://www.youtube.com/watch?v=wC83O_SYVKc&list=PLsOMq-874J1Wu5rcCp9zn1hBPcHRB-kY2&index=42
https://learningapps.org/display?v=pvjodmvtn16
https://www.youtube.com/channel/UCMIVE71tHEUDkuw8tPxtzSQ
https://www.youtube.com/channel/UCjAmQ-4NL3UZX0W_nmjn4_w
https://www.youtube.com/channel/UCRzZSz5JlSfN6Ba164vqVCg
https://ed.ted.com/periodic-videos
https://elements.wlonk.com/
https://www.ptable.com/


https://periodic.artlebedev.ru – ще один аналог динамічної системи, але цього 

разу російськомовний 

https://www.youtube.com/watch?v=VgVQKCcfwnU&list=PLvFsG9gYFxY9zTBh

cFmMcYa3zYfQz7P7F&index=3 – веселе англомовне відео, де також 

зображується використання хімічних елементів. 

https://learningapps.org/display?v=pg5psr2w101 – гра створення пари з назвами 

хімічних елементів; 

http://molview.org – конструктор молекул, який зображує реальне розміщення 

атомів в просторі, хороший помічник у вивченні органічної хімії. 

Також існують мобільні додатки «Хімічні елементи» і «Періодична система», 

яка допоможе вивчити назви хімічних елементів здобувачам освіти 

самостійно за допомогою гаджетів. 

 Робота в лабораторії і правила безпеки: 

https://learningapps.org/display?v=pb71qxgv301 – назва хімічного посуду за 

зображенням; 

https://learningapps.org/display?v=pmcta6foc01 – гра на вивчення правил 

техніки безпеки;  

https://www.youtube.com/watch?v=BRDApYgvDqQ&list=PLvFsG9gYFxY9zTBh

cFmMcYa3zYfQz7P7F&index=2 – перероблена сучасна популярна пісня з 

демонстрацією основних правил роботи в лабораторії; 

https://interactives.ck12.org/simulations/chemistry/balancing-chemical-

equations/app/index.html?lang=en&referrer=ck12Launcher&backUrl=https://intera

ctives.ck12.org/simulations/chemistry.html - інтерактивний симулятор. 

І знову про мобільні додатки, оскільки браузерні версії подібних платформ 

або важкі для завантаження, або просто не існують: інтерактивні лабораторії 

«Chemistry Lab» і «Beaker». 

Підготували: Сіренко Н.І., Кичук С.Є. 

 

Ресурси з біології та екології: 

Досліди  для вивчення певної конкретної теми в низці віртуальних 

лабораторій для онлайн- дослідів: 

http://onlinelabs.in/biology 

http://www.occc.edu/biologylabs/ 

 

 https://learningcenter.nsta.org/mylibrary/collection.aspx?id=ldPT0QtbY/w_E  

https://periodic.artlebedev.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=VgVQKCcfwnU&list=PLvFsG9gYFxY9zTBhcFmMcYa3zYfQz7P7F&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=VgVQKCcfwnU&list=PLvFsG9gYFxY9zTBhcFmMcYa3zYfQz7P7F&index=3
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http://molview.org/
https://learningapps.org/display?v=pb71qxgv301
https://learningapps.org/display?v=pmcta6foc01
https://www.youtube.com/watch?v=BRDApYgvDqQ&list=PLvFsG9gYFxY9zTBhcFmMcYa3zYfQz7P7F&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=BRDApYgvDqQ&list=PLvFsG9gYFxY9zTBhcFmMcYa3zYfQz7P7F&index=2
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https://interactives.ck12.org/simulations/chemistry/balancing-chemical-equations/app/index.html?lang=en&referrer=ck12Launcher&backUrl=https://interactives.ck12.org/simulations/chemistry.html
https://interactives.ck12.org/simulations/chemistry/balancing-chemical-equations/app/index.html?lang=en&referrer=ck12Launcher&backUrl=https://interactives.ck12.org/simulations/chemistry.html
http://onlinelabs.in/biology
http://www.occc.edu/biologylabs/
https://learningcenter.nsta.org/mylibrary/collection.aspx?id=ldPT0QtbY/w_E


Запорізький портал ЗапоВікі  - розділ інтернет – ресурси 
http://zw.ciit.zp.ua/index.php/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D

0%BD%D0%B5%D1%82-

%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8_%D0%91%D

1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F 

В нагоді може стати онлайн-експозиція «Природознавство» від Arts & 

Culture Google, яка охоплює віртуальні екскурсії по 50 музеях природної 

історії. 

Вжитися в образ лауреата Нобелівської премії і провести віртуальний 

експеримент легко з іграми і моделями на сайті Нобелівської премії. Цей 

розділ складається з 46 модулів, з яких 29 є інтерактивними навчальними 

іграми, присвяченими великим відкриттям лауреатів Нобелівської премії. 

Поряд з кожною грою знаходяться посилання, де є детальна інформація про 
зміст наукового відкриття. 

Virtulab.net – російськомовна онлайн-лабораторія. Охоплює близько 50 тем із 

загальної біології, ботаніки, анатомії. У деяких інтерактивних роботах можна 

самостійно поставити експеримент: дослідити мікроскопічні об'єкти, 

розітнути жабу, скласти раціон харчування чи навіть створити свою затишну 

екосистему з пірамідою енергії і консументами. (для вивчення теми «Обмін 

речовин та енергії») 

Explorelearning.com – дуже добре візуалізований онлайн-симулятор 

експериментів, які можна ставити самому, навіть з еволюції. (для вивчення 

теми «Спадковість і мінливість») 

Підготувала: Сіренко Н.І. 

 

 

Ресурси з географії: 

 

 «Америка. Країни Америки» 

Чудові презентації до всієї теми є тут -
 https://geovsviti.blogspot.com/p/10_97.html 

«Глобальна економіка» 

Для 9-11 класів на закріплення тем можна давати різні варіанти – скласти 

mind map, онлайн-опитування у різних формах - https://www.classtime.com/uk/, 

картки для повторення (ними можна обмінюватись в чатах) -

 https://quizlet.com/ru/mobile, є готові тести https://naurok.com.ua/test 

https://geographer.com.ua/content/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%

80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-

%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%B7-

%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D

1%97?fbclid=IwAR3HX8Oud3gHqFEQA9toJ4Dq8pfbhDfoQDfZ3VD0R2kRTES

GPqZCOMa20pI 

Підготувала: Сіренко Н.І. 

http://zw.ciit.zp.ua/index.php/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8_%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://zw.ciit.zp.ua/index.php/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8_%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://zw.ciit.zp.ua/index.php/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8_%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://zw.ciit.zp.ua/index.php/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8_%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://www.google.com/culturalinstitute/beta/project/natural-history
https://www.nobelprize.org/educational/
https://www.nobelprize.org/educational/
http://virtulab.net/
http://explorelearning.com/
https://geovsviti.blogspot.com/p/10_97.html?fbclid=IwAR1tanbGrcinx-IOaeDFZbr_ZEhBffoKlRP-LQjTPulrr1MXYY_l24tk1t4
https://naurok.com.ua/prezentaciya-globalna-ekonomika-147480.html?fbclid=IwAR1xBWzOwK3w9J_14V89ldKWTMdy9B7tF-uvnTU4-aKDOdK1EaTDOE9O6Dk
https://www.classtime.com/uk/?fbclid=IwAR1EP9FCW7ysRwZepqlEEW5pdUb92bv7bhjZo5ZFMG6BfS1xdw65ViAlmu0
https://quizlet.com/ru/mobile?fbclid=IwAR3CoKrvioGbjTzFkokwdJF0lGaO12QvCjxDnCpsSUXn6t5pz1I-taeLswM
https://naurok.com.ua/test?fbclid=IwAR2qFv3qXXjwsGaxe7C110fKeetkPn1zjifyBn_KzXnURJmI_iZKlrkUVRg
https://geographer.com.ua/content/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%B7-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%97?fbclid=IwAR3HX8Oud3gHqFEQA9toJ4Dq8pfbhDfoQDfZ3VD0R2kRTESGPqZCOMa20pI
https://geographer.com.ua/content/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%B7-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%97?fbclid=IwAR3HX8Oud3gHqFEQA9toJ4Dq8pfbhDfoQDfZ3VD0R2kRTESGPqZCOMa20pI
https://geographer.com.ua/content/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%B7-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%97?fbclid=IwAR3HX8Oud3gHqFEQA9toJ4Dq8pfbhDfoQDfZ3VD0R2kRTESGPqZCOMa20pI
https://geographer.com.ua/content/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%B7-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%97?fbclid=IwAR3HX8Oud3gHqFEQA9toJ4Dq8pfbhDfoQDfZ3VD0R2kRTESGPqZCOMa20pI
https://geographer.com.ua/content/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%B7-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%97?fbclid=IwAR3HX8Oud3gHqFEQA9toJ4Dq8pfbhDfoQDfZ3VD0R2kRTESGPqZCOMa20pI
https://geographer.com.ua/content/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%B7-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%97?fbclid=IwAR3HX8Oud3gHqFEQA9toJ4Dq8pfbhDfoQDfZ3VD0R2kRTESGPqZCOMa20pI


 

Ресурси з англійської мови 

It’s good for you 
https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/environment_and_nature/ea

rth_day/Earth_Day_689105/ 

https://www.eslprintables.com/reading_worksheets/other_reading_worksheets/Boo

ks_reading_385834/ 

https://www.ted.com/talks/pam_warhurst_how_we_can_eat_our_landscapes/transcr

ipt 

https://puzzle-english.com/level-test/facts 

 

New media 
https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/general_vocabulary/Televis

on_vocabulary_452518/ 

https://www.eslprintables.com/reading_worksheets/history/The_history_of_Tv_709

673/ 

https://www.ted.com/talks/ria_philip_social_media_and_its_pressures_on_young_a

dults 

  

Making money, spending money 
https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/general_vocabulary/Money

_Vocabulary_part_1__367814/ 

https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/general_vocabulary/MONE

Y_fun_vocabulary_set_wi_159872/ 

https://www.youtube.com/watch?v=oD06XPtmLZY 

 

Relationships 
https://www.slideshare.net/Cungcpgiovinncngoi1/vocabulary-for-ielts-holidays-

relationship-and-technology-topic 

https://puzzle-english.com/level-test/love-expressions 

https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/vocabulary/people/lets-talk-

about-relationships/63602 

https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/phrasal-verbs/phrasal-

verbs-about-relationships/117088 

https://www.ted.com/talks/pamela_meyer_how_to_spot_a_liar 

 

Fashion and design 
https://menloparkart.wordpress.com/art-smart-links/ 

https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/questions-

interrogative/lets-talk-about-fashion/1989 

https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/adjectives/fashion-

and-style/43239 

https://www.ted.com/talks/danit_peleg_forget_shopping_soon_you_ll_download_y

our_new_clothes/discussion 
  

Ресурси з захисту Вітчизни 

Захист Вітчизни І курс 

https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/environment_and_nature/earth_day/Earth_Day_689105/
https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/environment_and_nature/earth_day/Earth_Day_689105/
https://www.eslprintables.com/reading_worksheets/other_reading_worksheets/Books_reading_385834/
https://www.eslprintables.com/reading_worksheets/other_reading_worksheets/Books_reading_385834/
https://www.ted.com/talks/pam_warhurst_how_we_can_eat_our_landscapes/transcript
https://www.ted.com/talks/pam_warhurst_how_we_can_eat_our_landscapes/transcript
https://puzzle-english.com/level-test/facts
https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/general_vocabulary/Televison_vocabulary_452518/
https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/general_vocabulary/Televison_vocabulary_452518/
https://www.eslprintables.com/reading_worksheets/history/The_history_of_Tv_709673/
https://www.eslprintables.com/reading_worksheets/history/The_history_of_Tv_709673/
https://www.ted.com/talks/ria_philip_social_media_and_its_pressures_on_young_adults
https://www.ted.com/talks/ria_philip_social_media_and_its_pressures_on_young_adults
https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/general_vocabulary/Money_Vocabulary_part_1__367814/
https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/general_vocabulary/Money_Vocabulary_part_1__367814/
https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/general_vocabulary/MONEY_fun_vocabulary_set_wi_159872/
https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/general_vocabulary/MONEY_fun_vocabulary_set_wi_159872/
https://www.youtube.com/watch?v=oD06XPtmLZY
https://www.slideshare.net/Cungcpgiovinncngoi1/vocabulary-for-ielts-holidays-relationship-and-technology-topic
https://www.slideshare.net/Cungcpgiovinncngoi1/vocabulary-for-ielts-holidays-relationship-and-technology-topic
https://puzzle-english.com/level-test/love-expressions
https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/vocabulary/people/lets-talk-about-relationships/63602
https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/vocabulary/people/lets-talk-about-relationships/63602
https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/phrasal-verbs/phrasal-verbs-about-relationships/117088
https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/phrasal-verbs/phrasal-verbs-about-relationships/117088
https://www.ted.com/talks/pamela_meyer_how_to_spot_a_liar
https://menloparkart.wordpress.com/art-smart-links/
https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/questions-interrogative/lets-talk-about-fashion/1989
https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/questions-interrogative/lets-talk-about-fashion/1989
https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/adjectives/fashion-and-style/43239
https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/adjectives/fashion-and-style/43239
https://www.ted.com/talks/danit_peleg_forget_shopping_soon_you_ll_download_your_new_clothes/discussion
https://www.ted.com/talks/danit_peleg_forget_shopping_soon_you_ll_download_your_new_clothes/discussion


https://sites.google.com/view/dustosvitaschool02/10-

%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%

D1%81%D1%82-

%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8?au

thuser=0 

 

https://naurok.com.ua/biblioteka/zahist-vitchizni/klas-10 

 

Захист Вітчизни ІІ курс 
https://sites.google.com/view/dustosvitaschool02/11-

%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%

D1%81%D1%82-

%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8?au

thuser=0 

 

https://naurok.com.ua/biblioteka/zahist-vitchizni/klas-11 

 

Книги про ООС 

https://drive.google.com/open?id=1by5nkXOhD9--lvUoqyeihYxZBZA53g2O  

 

Музей АТО у форматі online - віртуально відвідати експозицію зможете 

за наступними посиланнями: 

"Шляхами Донбасу" 

https://www.google.com.ua/…/data=!3m6!1e1!3m4!1sPaxsjHFITR0… 

Внутрішня експозиція 

https://www.google.com.ua/…/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipMy4mi… 

Фільми  Музею АТО: 

"Дніпро – форпост 

України" https://www.youtube.com/channel/UCfapLE2_6M7xYHvdIHmQ_fA 

Фільм про проект "Шляхами Героїв" 

 https://www.youtube.com/watch?v=Rm9HS85lhO0 

Підготувала: Гришаєва О.В. 

 

Ресурси з фізичної культури: 

Освітній серіал «Діджитал-фізкультура для школярів за участі зірок спорту» 

на платформі https://osvita.diia.gov.ua та YouTube-каналі, початок об 11:00. 
 

Фізична культура І курс 
https://sites.google.com/view/dustosvitaschool02/10-

%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%

D1%87%D0%BD%D0%B0-

https://sites.google.com/view/dustosvitaschool02/10-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82-%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8?authuser=0
https://sites.google.com/view/dustosvitaschool02/10-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82-%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8?authuser=0
https://sites.google.com/view/dustosvitaschool02/10-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82-%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8?authuser=0
https://sites.google.com/view/dustosvitaschool02/10-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82-%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8?authuser=0
https://sites.google.com/view/dustosvitaschool02/10-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82-%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8?authuser=0
https://naurok.com.ua/biblioteka/zahist-vitchizni/klas-10
https://sites.google.com/view/dustosvitaschool02/11-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82-%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8?authuser=0
https://sites.google.com/view/dustosvitaschool02/11-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82-%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8?authuser=0
https://sites.google.com/view/dustosvitaschool02/11-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82-%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8?authuser=0
https://sites.google.com/view/dustosvitaschool02/11-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82-%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8?authuser=0
https://sites.google.com/view/dustosvitaschool02/11-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82-%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8?authuser=0
https://naurok.com.ua/biblioteka/zahist-vitchizni/klas-11
https://drive.google.com/open?id=1by5nkXOhD9--lvUoqyeihYxZBZA53g2O
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.google.com.ua%2Fmaps%2Fplace%2F%25D0%259F%25D1%2583%25D1%2582%25D1%258F%25D0%25BC%25D0%25B8%2B%25D0%2594%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B1%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B0%2F%4048.4563197%2C35.0635445%2C3a%2C63.6y%2C72.98h%2C83.99t%2Fdata%3D%213m6%211e1%213m4%211sPaxsjHFITR0AAAQvvJNiaQ%212e0%217i13312%218i6656%214m12%211m6%213m5%211s0x40dbe2d14716fee9%3A0xdf6d4491c818f7fe%212z0J_Rg9GC0Y_QvNC4INCU0L7QvdCx0LDRgdGB0LA%218m2%213d48.4563311%214d35.063542%213m4%211s0x40dbe2d14716fee9%3A0xdf6d4491c818f7fe%218m2%213d48.4563311%214d35.063542%3Ffbclid%3DIwAR0hGEGmcQnuLN59pDy2aaVt_wNGWBClo9FhQ8cSY5pUNQ9zdlIvjWZQc2g&h=AT0dELiWBzRNUsH_TSsadCasW-QYo5tuy_dL7H2ittrOPfyxt_OdsAw5KqW5guXaV5CxEY-YpSxb-SDseGla9g11YuX1nGBkA6RGFuWaQrryho8i1JYIQ2J0y-HDPvFD64kACkVBED70gQgHDWIEELBc0pddtGB824fJIo00Tif3o6oqDp2Lt7SEVX8fcyiJJ5zWu6o7cBnsZvMIgch1iy09B8afRp4oQ3ey074E5F-6n7uO8Y3eY6wNYqJzUggs-EREgelfgeA2-ZJEwdRL05JOEEJN6A-8T2Et6PTbNp0V7kOvKf2AaCw0_mED-JSfnHwpv2uj13txy4lDrHHNfu_g2CEd52iSdBlMqdKA0TrGNVwRHKr8C-uoxG104EZxp1E62J-NsNJGg_FPbePwfGbpAVvffEBuqoCYu7c_1qg4p1YQkn5pmCB_ozmav3RoSHibvlsFaGSWLpsSF8NM79aUO3keP-wYQO7hXUNFSToB9uQeRosqlekCeu57DxLxpn-JJ8TB4snlY935ZPp9E-JnSXMKQ631GY84zVko2qPahJWetD2RnUUQvoK3f7iTXWWc1xN7_Pxm8NsMCIy4Y2d0yNrE_e3qa_01XHhOYpsejGXDIKoIOylEnU0FXpM8718CsQOxmXQKTmNtC2n9ncMS3i8_qzdC-iL_dq2myI2VpPk
https://www.google.com.ua/maps/place/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%8F%D0%BC%D0%B8+%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0/@48.4563857,35.0642489,3a,75y,222.32h,85.89t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipMy4mia1l2uVltmvPTjIo-Clr-GDBJI-Mf54zK3!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMy4mia1l2uVltmvPTjIo-Clr-GDBJI-Mf54zK3%3Dw203-h152-k-no!7i1600!8i1200!4m12!1m6!3m5!1s0x40dbe2d14716fee9:0xdf6d4491c818f7fe!2z0J_Rg9GC0Y_QvNC4INCU0L7QvdCx0LDRgdGB0LA!8m2!3d48.4563311!4d35.063542!3m4!1s0x40dbe2d14716fee9:0xdf6d4491c818f7fe!8m2!3d48.4563311!4d35.063542?fbclid=IwAR2LOOlckftTUQXyyoAAG6IYfMPVu1Rq_iY5uDeLUKW5CXzsTkVYy3GBMsk
https://www.youtube.com/channel/UCfapLE2_6M7xYHvdIHmQ_fA?fbclid=IwAR1PqpAZUmwe1ZfDcJcZXqWYtwOtMe8R2VoiFZ_-b655pmt16Lokf-NoJmA
https://www.youtube.com/watch?v=Rm9HS85lhO0&fbclid=IwAR36mM4y8qw4chSc2Gb42wiJKHpp4Fx5TmYe4Da65t_erCHio7yit7DBSkI
https://osvita.diia.gov.ua/
https://sites.google.com/view/dustosvitaschool02/10-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0?authuser=0
https://sites.google.com/view/dustosvitaschool02/10-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0?authuser=0
https://sites.google.com/view/dustosvitaschool02/10-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0?authuser=0


%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0?au

thuser=0 

 

Фізична культура ІІ курс 

https://sites.google.com/view/dustosvitaschool02/11-

%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%

D1%87%D0%BD%D0%B0-

%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0?au

thuser=0 

 

Блог викладача фізичної культури  

http://yuliya-rudenko.kh.sch.in.ua/distancijne_navchannya/ 
 

Підготувала: Гришаєва О.В. 

 

Ресурси по підготовці до ЗНО: 

З метою якісної підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання 2020 

року під час карантину надаємо посилання на Інтернет-ресурси з підготовки 

до ЗНО, завдяки яким учні-випускники зможуть систематизувати вивчений 

матеріал для успішного його проходження. Бажаємо успіхів! 

 

Офіційні сайти 

http://testportal.gov.ua/  — офіційний сайт УЦОЯО (Українського центру 

оцінювання якості освіти) 

http://mon.gov.ua/   — офіційний сайт Міністерства освіти і науки України 

 

Сайти про ЗНО та вступну кампанію 
http://znoclub.com/  — великий сайт з порадами для абітурієнтів, новинами та 

корисними матеріалами до ЗНО. 

http://forum.znoclub.com/forum/index.html  — форум про ЗНО та вступ. 

http://osvita.ua/  — сайт присвячений новинам про освіту. 

 

Онлайн-тести ЗНО 
http://zno.ua/online-testi-zno.html  — безкоштовні онлайн тести ЗНО 

https://znoclub.com/online-testi-zno.html 

http://zno-ua.net/  – сайт з онлайн-тестами минулих років ЗНО. 

 http://zno.osvita.ua/ukrainian/  — пробні та реальні ЗНО, посортовані за 

роками. 

http://ukrainetest.com.ua/  — онлайн-тести з різних предметів. 

http://testzno.com.ua/ —    безкоштовні онлайн тестування згідно вимог ЗНО 

2020 з наступних навчальних предметів: українська мова і література, історія 

України, математика, географія, біологія, хімія, фізика 

https://www.iznotest.info/  тематичні тренувальні тести для підготовки до ЗНО 

з усіх предметів 

https://www.znonasharu.org.ua/tests  онлайн тестування згідно вимог ЗНО 2020 

 

Корисні посилання з предметів 

https://sites.google.com/view/dustosvitaschool02/10-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0?authuser=0
https://sites.google.com/view/dustosvitaschool02/10-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0?authuser=0
https://sites.google.com/view/dustosvitaschool02/11-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0?authuser=0
https://sites.google.com/view/dustosvitaschool02/11-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0?authuser=0
https://sites.google.com/view/dustosvitaschool02/11-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0?authuser=0
https://sites.google.com/view/dustosvitaschool02/11-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0?authuser=0
https://sites.google.com/view/dustosvitaschool02/11-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0?authuser=0
http://yuliya-rudenko.kh.sch.in.ua/distancijne_navchannya/


https://www.phoenicis.com.ua/  – сайт, де є інформація з різних предметів. Є 

матеріали для підготовки, підручники та тести. 

 http://www.litopys.com.ua/  — онлайн-енциклопедія з історії України. 

http://i100rik.com.ua/   — багато матеріалів з історії, конспекти, тести. 

 

Онлайн-курси та онлайн-освіта 

http://zno.ua/online  — онлайн-курси ЗНО з викладачами, завданнями, відео 

лекціями та онлайн-платформою. 

http://prometheus.org.ua/      — безкоштовні онлайн-курси. Є професійні та 

психологічні напрями, є курси ЗНО.         

https://besmart.eduget.com/  компанією «EDUGET» створено інноваційний 

проект з онлайн-підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання «Будь 

розумним/ВеSmart» 

https://naurok.ua/course/zno  онлайн-курси підготовки до ЗНО-2020 

https://ilearn.org.ua/  iLearn: Безкоштовнi вебінари для підготовки до ЗНО 

 https://www.ed-era.com/zno/  Відео-лекції на цьому ресурсі дійсно цікаві не 

лише школярам, а й дорослим 

https://znaniya.znonline.org / Центр дистанційного навчання «Знання онлайн» 

крім офлайн-навчання пропонує онлайн-підготовку до ЗНО. 

https://www.youtube.com/watch?v=IevHWFd13g I Курси з підготовки до ЗНО  

Всеукраїнський портал з підготовки до ЗНО: 

http://znoclub.com/matematyka.html 

Стислі конспекти для підготовки до ЗНО з історії України: 

http://vneshkoly.com.ua/zno-menu/konspekty-zno-menu/404-konspekt-podgotovki-

k-istorii-ukrainy.html 

Безкоштовні онлайн-ресурси з підготовки до ЗНО з математики: 
https://innaterletska.blogspot.com/p/blog-page_11.html 
Відео уроки: Задачі з параметрами. Практичний курс. Підготовка до ЗНО. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLkZMZm2LBREMvP7TegxhFjU3PnDSk

9GKC  

 

Бібліотеки навчальної літератури 
http://dovidka.biz.ua/  — велика кількість матеріалів з різних предметів, 

підручники, шпаргалки, короткий зміст тощо. 

http://www.twirpx.com/  — дуже багато книг з різних предметів, художньої 

літератури і підручників. 

http://pidruchnyk.com.ua/  — усі шкільні підручники. 

 

Підготувала: Сіренко Н.І. 

 

Кращі ресурси для учнів: 
1. Кращі уроки  для учнів, які готуються до ЗНО  від Дніпровської 

академії неперервної освіти (КЗВО ДАНО) на ютуб-каналі 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLfaLjH2s0yAUZL__UgyhRKNMe21erra

B   

2. Відеоуроки для старшокласників 9-х, 10-х, 11-х класів на YouTube 

каналі «ДніпроТВ» за посиланням https://bit.ly/2IUzyVs  

http://vneshkoly.com.ua/zno-menu/konspekty-zno-menu/404-konspekt-podgotovki-k-istorii-ukrainy.html
http://vneshkoly.com.ua/zno-menu/konspekty-zno-menu/404-konspekt-podgotovki-k-istorii-ukrainy.html
https://innaterletska.blogspot.com/p/blog-page_11.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkZMZm2LBREMvP7TegxhFjU3PnDSk9GKC
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkZMZm2LBREMvP7TegxhFjU3PnDSk9GKC
https://bit.ly/2IUzyVs


3. Трансляція відеоуроків на місцевих каналах Трансляція уроків 

здійснюватиметься з 23.03.2020 (у будні дні) о 10.30, повторення – о 16.50.  

4. Онлайн-уроки для страшокласників з української мови та літератури, 

англійської мови, історії, математики, біології на телеканалі “Рада”, 

доступний на супутнику, кабельному, а також на YouTube. У всі дні тижня 

відеоуроки транслюватимуть о 9:30, 10:00, 10:30 та 11:30 (з 13:10 до 15:00 

показуватимуть повтори). Окрім того, трансляції будуть на YouTube-каналі 

МОН.  

5. Віртуальна  школа «Ранок» 

https://www.ranok.com.ua/game/virtualschool/?fbclid=IwAR1VGrrnT6b2t93UiBN 

xLUoCDeMXJK1jrigcieoaN3X2Xn-5pTzlzHhE1zY   

6. Онлайн-уроки за темами, які мають вивчатися відповідно до 

календарно-тематичних планів, для учнів від авторів підручників, методистів 

і науковців; «ранкові зустрічі» (щодня о 9:30) та навчальні відеоролики, 

руханки, мінітеатр та інші освітньо-розважальні цікавинки;  

7. Безкоштовні авторські відеоуроки для 4-11 класів на youtube-каналі 

“Топ Школа” https://www.youtube.com/channel/UCugp2JTHik6cdFxs1GbEOGg 

8. Платформа Be Smart з підготовки до ЗНО https://besmart.study/  

9. Студія онлайн-освіти EdEra https://www.ed-era.com/  

10. Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus 

https://prometheus.org.ua/   

11. Пплатформа безкоштовних вебінарів з підготовки до ЗНО 

(перевернутий клас) iLearn https://ilearn.org.ua/ 

Підготувала: Кузь Т.Г. 

https://www.youtube.com/channel/UCugp2JTHik6cdFxs1GbEOGg
https://besmart.study/
https://www.ed-era.com/

