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ОСВІТА Є ОДНИМ З ОСНОВНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ 



Змішане навчання 

Традиційну та онлайн-освіту можна і потрібно 

поєднувати. Їх гармонійну взаємодію називають 

змішаним навчанням. 



Змішане навчання: як це є? 
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Змішане навчання: як це є? 
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Топ-15 онлайн-сервісів 

 1. Портал «Дія. Цифрова платформа» - це проєкт Президента України. Платформа «Дія. Цифрова 
освіта» запустила серіал для вчителів «Карантин: онлайн сервіси для вчителів». 

 2. GIOS – інтерактивна онлайн-платформа з уроками, завданнями, тестами, яка допомагає 
організовувати змішане і онлайн-навчання, і, що важливо, – має гриф МОН України. Під час карантину 
GIOS пропонує безкоштовне користування платформою і технічний супровід.  

 3. Щоденник.ua - всеукраїнська освітня мережа для вчителів, учнів та їхніх батьків. Проєкт працює за 
підтримки МОН України, регіональних адміністрацій, управлінь освіти. Проєкт має на меті об'єднати всіх 
педагогів, учнів та їхніх батьків в єдину спільноту, модернізувати навчальний процес і впровадити сучасні 
комп'ютерні технології в школах.  

 4. Освіторія - це неприбуткова громадська спілка, яка допомагає змінювати і розвивати освіту в 
Україні, створює інноваційні школи, програми, допомагає педагогам навчатись та надає доступ до якісної 
освіти малозабезпеченим дітям. Діє тренінговий центр – хаб Освіторія, який проводить тренінги і курси 
для педагогів. Освіторія Медіа – це актуальні новини освіти та про освіту. 

 5. Ilearn (Освіторія) - проєкт ГС «Освіторія». Це безкоштовна гейміфікована платформа з навчальними 
онлайн-курсами, тестами та вебінарами для всіх, хто бажає навчатися та успішно скласти ЗНО (Зовнішнє 
незалежне оцінювання).  
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Топ-15 онлайн-сервісів 

6. MySchool.ua - навчальне онлайн-середовище, яке об'єднує людей, пов'язаних з освітнім процесом. Має 

онлайн-бібліотеку з мультимедійними матеріалами, конспекти і різних SMS-сервісів, конструктор 

електронних тестів.  

7. Prometheus – це освітній проєкт, який збирає лекції і завдання від українських  

університетів з найрізноманітніших предметів. На сайті є набір курсів, які дозволяють підготуватися до 

зовнішнього незалежного тестування.  

8. "На Урок" – Всеукраїнські онлайн-курси, олімпіади та журнал для здобувачів освіти. Онлайн-школа "На 

Урок" створена для того, щоб кожен, незалежно від місця проживання, зміг отримувати якісні знання в 

цікавому форматі. 

9. Доступна освіта – ця платформа створена для того, щоб надати можливості українським дітям і молоді 

незалежно від місця проживання здобути українську освіту. Держава надає можливість здобути освіту 

екстерном і підготуватися до ЗНО.  

10. EdEra - український проект, який представляє собою сайт з онлайн-курсами у форматі масових 

відкритих онлайн-курсів. Проєкт включає в себе інтерактивні лекції, конспекти, іспити і домашні завдання, 

спілкування з іншим учнями і педагогами. 
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 Educational Era: СТУДІЯ ОНЛАЙН-ОСВІТИ 
Соціальне підприємництво та 

конкурентоспроможність 
 



Топ-15 онлайн-сервісів 

 

11. Osvita.ua - новинний сайт з інформацією про останні зміни в освітній сфері. Ресурс 

пропонує чимало тематичного контенту від експертів галузі. До уваги - каталог українських та 

зарубіжних навчальних закладів, рейтинг шкіл та дистанційних курсів, багато корисного 

матеріалу про ЗНО і вступ до навчальних закладів. Діє форум для спілкування. Сайт - гарний 

помічник для абітурієнтів та батьків.  

12. Be Smart – онлайн-платформа підготовки до ЗНО. Платформа за підтримки МОН 

України. Безкоштовні відеоуроки, тести, затверджені МОН, консультації від педагогів онлайн. 

13. Гіпермаркет знань – тут можна знайти повну шкільну програму, яка дає можливість 

підготуватися до відкритих уроків, контрольних робіт і практичних завдань, зібрані шкільні 

підручники, посібники та дидактичні матеріали, завдання і вправи для самоперевірки 

практикумів, тренінгів і домашніх завдань. 

14. Parta.ua - універсальний всеукраїнський освітній портал.  

15. learning.ua - освітня онлайн-платформа. Програми, завдання розроблено відповідно до 

Державних стандартів МОН України для поглибленого вивчення предметів. Онлайн тести, 

інтерактивні завдання.  
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                              Квест-кімнати 

 

Використовуємо досвід колег 



Математика для будівельників 







Можливості платформи: 
- онлайн трансляції; електронний щоденник; онлайн бібліотека; 

тестування, екзаменування; онлайн курси; освітні ігри онлайн; 

конструктор опитувань та форми зворотного зв’язку 



Змішане навчання в професійній освіті 

 

Фокус на 
вправах 

 

Розвиток 
професіоналізму Обмін 

інформацією 

Інтерактив  



Переваги змішаного навчання 





ТВОРІТЬ, ВДОСКОНАЛЮЙТЕСЯ, ЙДІТЬ ВПЕРЕД.  

НЕ ЗУПИНЯЙТЕСЯ НА ДОСЯГНУТОМУ! 

 



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ! 

Все найкраще буде з нами!  

Сьогодні, завтра і завжди! 


