
Заступнику директора з навчально-виховної роботи –  

на допомогу в організації процесу навчання учнів під 

час карантинних заходів 
№ 

з/п 

Інформаційні ресурси Електронні посилання 

 

1 2 3 

1 

 

Міністерство освіти і науки 

України 

https://mon.gov.ua/u a 

https://www.facebook.com/pg/UAMON/  

2  

 

Законодавство – Освіта.UA 

https://ru.osvita.ua/legislation/ 

3 Міністерство охорони здоров’я 

України 

https://moz.gov.ua/coronavirus-2019-

ncov 

4 Брифінг т.в.о. міністра освіти і 

науки України  

Любомири Мандзій «Про 

роботу шкіл у період 

карантину та проведення ЗНО 

і вступної кампанії» 

https://www.youtube.com/watch?v=f5H4

NTU8PBs 

5 Державна служба якості освіти 

України 

http://www.sqe.gov.ua/index.php/uk-ua/ 

6 Нова українська школа ar-ar.facebook.com › nus.org.ua › 

community 

7 Веб-ресурс НУШ https://nus.org.ua/  

8 Дистанційне навчання під час 

карантину (веб-ресурс НУШ) 

https://nus.org.ua/view/dystantsijne-

navchannya-pid-chas-karantynu-plan-dij-

dlya-shkil-batkiv-i-mon/  
 

9 Школа на карантині: 

дистанційне навчання (веб-

ресурс НУШ)  

https://nus.org.ua/articles/shkola-na-

karantyni-ta-dystantsijne-navchannya-

shho-roblyat-italiya-polshha-ta-

kytaj/?fbclid=IwAR0Rjs2sLfFgDVdGku

RZPDoLEwWWZYWw07spEf9Hs8P5bc

-bLrBQnVOnIIQ 

10 
Український центр оцінювання 

якості освіти 

http://testportal.gov.ua/ 

11 
Навчальна платформа для 

дистанційної освіти Moodle  

http://www.moodle.org 

 

12 
Навчальна платформа для 

дистанційної освіти  

Google Classroom  

https://classroom.google.com/  
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13 
Вебінар «Google Classroom. 

Простий спосіб організувати 

дистанційне навчання» 

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

UUonUTas 

14 
Навчальна платформа для 

дистанційної освіти Padlet 

https://padlet.com/ 

 

15 
Платформа «Дія. Цифрова 

освіта» 

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

16 
Платформа «Педрада» https://www.pedrada.com.ua/ 

17 Онлайновий сервіс 

LearningApps.org 

http://learningapps.org/ 

18 Освітній портал «E-schools» https://e-schools.info/news/general 

19 Інформаційно-методичний 

портал «Освіторія» 

https://osvitoria.media/ 

20 Методичний портал http://metodportal.net/ 

21 «EdEra» – студія онлайн-

освіти 

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

22 Всеукраїнська Віртуальна 

школа «Ранок» 

https://osvitadr.gov.ua/news/detail/vseukr

ainska-virtualna-shkola-ranok/ 

23 Онлайн-курси PROMETEUS https://prometheus.org.ua/ 

24 Спільнота активних освітян 

«Всеосвіта» 

https://vseosvita.ua/ 

25 Освітній проект  

«На Урок»  
https://naurok.com.ua/ 

26 Індивідуальний план роботи та 

самоосвіти заступника 

директора з навчально-

виховної роботи на період 

карантину в школі (освітній 

проект «На Урок») 

https://naurok.com.ua/individualniy-plan-

roboti-ta-samoosviti-zastupnika-

direktora-z-nvr-ta-vchitelya-pidchas-

karantinu-162925.html 

27 Вебінар «Використання 

можливостей «На Урок» для 

дистанційного навчання» 

https://naurok.com.ua/webinar/vikoristan

nya-mozhlivostey-na-urok-dlya-

distanciynogo-navchannya?reg=true 

28 Вебінар «Технології 

дистанційного навчання в 

початковій школі: 

рекомендації для профі і не 

тільки» (освітній проект «На 

Урок») 

https://naurok.com.ua/webinar/tehnologi-

distanciynogo-navchannya-v-

pochatkoviy-shkoli-rekomendaci-dlya-

profi-i-ne-tilki?reg=true 
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30 Цифрове видавництво MCFR, 

електронні журнали 

«Практика управління 

закладом освіти», «Заступник 

директора школи» 

https://mcfr.ua/ 

31 Вебінари від MCFR: Освіта www.pedrada.com.ua › rubric › 91-

vebnari 

 

32 Всеукраїнський антикризовий 

онлайн-марафон «Освіта під 

час карантину» від MCFR 

https://www.pedrada.com.ua/onlain_mara

fon. 

33 
Організація роботи школи в 

умовах карантину: нормативні 

підходи (відео та наочні 

матеріали)  від MCFR 

https://ekadrovik.mcfr.ua/ 

 

34 Exspertus: експертно-правова 

система для кадровика  

https://1k.expertus.ua/ 

35 Всеукраїнська школа онлайн 

для 5-11 класів 

https://www.facebook.com/watch/?v=260

554395106886 

36 
Центр громадського здоров’я 

МОЗ України (матеріали з 

промоції здоров’я) 

https://phc.org.ua/promociya-

zdorovya/materiali-z- 

promociyi-zdorovya 

37 Інформування батьків та 

вчителів «5 речей про 

коронавірус, які потрібно 

знати» 

https://mon.gov.ua/ua/news/5-rechej-pro-

koronavirus-yaki-potribno-znati-batkam-

mon-ta-moz-dayut-rozyasnennya 
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