
Ключові поради для педагогів закладів професійної (професійно-

технічної) освіти, які допоможуть організувати навчальний процес у режимі 

онлайн: 

1. Розуміти особливості онлайні-навчання.  

Кожен педагог повинен усвідомлювати переваги та виклики, пов’язані з 

дистанційним форматом, знати як правильно організувати процес і керувати ним. 

Усі нюанси онлайн-навчання допоможе зрозуміти посібник для педагогів і 

керівників профтехів, а також курс на онлайн-платформі EdEra «Про 

дистанційний та змішаний формати навчання».  

2. Озброїтися навчальними матеріалами.  

Використовуйте всі накопичені під час карантину онлайн-матеріали та не 

бійтеся створювати нові. Для цього можна використовувати платформу Youtube. 

Допоможе також розділ на сайті Міністерства освіти і науки України «Онлайн 

ресурси для учнів профтехів». Вільно використовуйте навчальні посібники та 

підручники. Зверніть особливу увагу на майстер-класи WorldSkills Ukraine, які 

розвивають конкретні навички за 7 професіями.  

3. Знати, де та як проводити заняття.  

Для проведення занять можна використовувати різні онлайн-сервіси та 

інструменти: Zoom, Google Meet і Microsoft Teams. 

 

Пропонуємо звернути увагу на серію міні відео-інструкцій для учнів та 

вчителів щодо використання інтернет-застосунків для дистанційного навчання: 

1. «Google Classroom від А до Я» (початок https://cutt.ly/TAOWNP9, 

продовження https://cutt.ly/lAOEruT) 

2. ZOOM-інструкції (https://cutt.ly/IAOEfA3) 

3. LOOM-інструкції (https://cutt.ly/OAOYHRM) 

 

 Також на сайті Міністерства освіти і науки України міститься перелік 

дистанційних шкіл та навчальних платформ, які надають безкоштовний доступ 

для здобувачів освіти: https://mon.gov.ua/ua/news/distancijni-shkoli-ta-navc   halni-

platformi-nadayut- .  

Від 14 березня на сайті запрацював Всеукраїнський онлайн розклад 

https://mon.gov.ua/ua/vseukrayinskij-rozklad на якому можна знайти необхідні 

матеріали для 10-11 класів та онлайн-ресурси для профтехів за покликанням 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/profesijno-tehnichna-osvita/onlajn-resursi-dlya-

studentiv-proftehiv . 

 

Нагадуємо, що на сайті Інституту модернізації змісту освіти розміщено 

підручники та навчальні посібники для здобувачів професійної (професійно-

технічної) освіти: https://lib.imzo.gov.ua/pdruchniki-ta-navchaln-posbniki-dlya-

zdobuvachv-profesyno-profesyno-tekhnchno-osvti/ 

 

Звертаємо увагу на платформи та базові ресурси з повноцінними курсами 

або інструменти, які можна використовувати для дистанційного навчання: 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/pto/2021/11/30/Zmish.navch.u.zakl.P-PT-O.30.11.pdf
https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:MON-DECIDE+2+2020/about
https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:MON-DECIDE+2+2020/about
https://mon.gov.ua/ua/osvita/profesijno-tehnichna-osvita/onlajn-resursi-dlya-studentiv-proftehiv
https://mon.gov.ua/ua/osvita/profesijno-tehnichna-osvita/onlajn-resursi-dlya-studentiv-proftehiv
https://mon.gov.ua/ua/osvita/profesijno-tehnichna-osvita/onlajn-resursi-dlya-studentiv-proftehiv/majster-klasi-worldskills-ukraine
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2FTAOWNP9%3Ffbclid%3DIwAR2EAHZppYUqVs80i3pf4kU_WPsB516GkA9Hd26QGjhx9n5KGXUJOmHV4Kg&h=AT04uJLwpFRjA8Ep2RbQRc5qhNJqf4LFx1SglYzVmbV_kC0A1T1JgRXezVkXA0v_sUJoTY9BSL8cEHI7vY7tbAxfypdHEwCcZw9RgnaAmE0gze-suvpa6A5fPyTqHonGRJc&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT26p6cc-rDiMEE6v7OoC9EtzrBbVc_iw86dZow2ejhiXrXbgjjoR4Ewu-nuyjXuKjSnb5FK7t4kATofImC4uT7hY5fiSUmmEyAWXC-njOs5G0yaMnaDKvuGXOSAUiFHLUUmDsvlpjVTBzQDn8WYKVTy6gikD-LQd9Fjr3sY3qTAN9FA4qERbxyeJzA6yMH_fy6SXSQfrg8hyBx40zuZLPFx_HrJexshW5G-8_9Kj73B
https://cutt.ly/lAOEruT?fbclid=IwAR0VfngfdPROPfJwZ4k7JV5eANd9C4mscr4a3u3D-4-d0XidjE2z-l4_0cA
https://cutt.ly/IAOEfA3?fbclid=IwAR2EAHZppYUqVs80i3pf4kU_WPsB516GkA9Hd26QGjhx9n5KGXUJOmHV4Kg
https://cutt.ly/OAOYHRM?fbclid=IwAR1NH9jegG8NdQrrQsU7LEBcTmA4OmBEaQBejTOhca1jFVtpZfFJlbfxbdc
https://mon.gov.ua/ua/news/distancijni-shkoli-ta-navc%20%20%20halni-platformi-nadayut-
https://mon.gov.ua/ua/news/distancijni-shkoli-ta-navc%20%20%20halni-platformi-nadayut-
https://mon.gov.ua/ua/vseukrayinskij-rozklad
https://mon.gov.ua/ua/osvita/profesijno-tehnichna-osvita/onlajn-resursi-dlya-studentiv-proftehiv
https://mon.gov.ua/ua/osvita/profesijno-tehnichna-osvita/onlajn-resursi-dlya-studentiv-proftehiv
https://lib.imzo.gov.ua/pdruchniki-ta-navchaln-posbniki-dlya-zdobuvachv-profesyno-profesyno-tekhnchno-osvti/
https://lib.imzo.gov.ua/pdruchniki-ta-navchaln-posbniki-dlya-zdobuvachv-profesyno-profesyno-tekhnchno-osvti/


Всеукраїнська школа онлайн - це платформа для дистанційного та 

змішаного навчання учнів 5-11 класів та методичної підтримки вчителів. 

Містяться відеоуроки, тести та завдання для школярів 5-11 класів – https://lms.e-

school.net.ua/course_category/ 

EdEra. Освітня платформа EdEra пропонує безкоштовні курси з 

підготовки до ЗНО. Також платформа має свій власний YouTube канал, де в 

окремій рубриці «Готуйся до ЗНО з EdEra» викладені відеоуроки з української 

мови та літератури, англійської мови, історії, математики та біології. 

ZNOUA. Розміщені на каналі відеоуроки поділяються на рубрики, 

найбільші з яких стосуються історії України, англійської мови, української мови 

та літератури. Також є відео лекції з інших предметів. 

Онлайн-ресурси для учнів профтехів за професіями - 

https://bit.ly/3sQ8yyl  

Відеоуроки для підготовки до ЗНО на Оsvita-omr 

https://buki.com.ua/videos/matematyka/ 

Сайт та YouTube-канал Нової школи (1-11 класи). Наповнення: 

відеоуроки з шкільної програми. Матеріал структурований за класами та 

предметами, тому на сайті легко зорієнтуватися і визначити, чи є потрібні для 

вас предмети чи матеріал. Сайт https://video.novashkola.ua 

 

Варто також запропонувати учням використовувати безкоштовні он-лайн 

ресурси для дистанційного навчання: 

iLearn (учні) – https://ilearn.org.ua/ (Гейміфікована платформа для 

підготовки до ЗНО, предмети). 

Prometheus (учні старших класів, студенти та дорослі) – 

https://prometheus.org.ua/ (можна також скачати мобільний застосунок та 

працювати оффлайн). 

ВУМ (учні старших класів, студенти та дорослі) –https://vumonline.ua/ – 

тут вже не предмети, а прикладні знання, хоча є дещо, що можна комбінувати з 

деякими предметами. 

 

Методисти НМЦ ПТО у Рівненській області готові надавати консультації 

щодо організації дистанційного навчання за допомогою телефонного зв’язку та 

електронної пошти. На сайті НМЦ ПТО у Рівненській області функціонує 

інформаційний портал підтримки організації дистанційного навчання учнів 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти області https://wp.nmc-

pto.rv.ua/informatsijno-metodychnyj-portal-pidtrymky-dystantsijnogo-navchannya/ 

 

Перелік посилань на електронні підручники (посібники) з предметів 

професійної підготовки розміщено на сайті НМЦ ПТО за посиланням: 

https://wp.nmc-pto.rv.ua/elektronni-pidruchnyky-posibnyky-z-profesijnoyi-

pidgotovky/. 

https://www.youtube.com/channel/UCBJx3fpN2SY9W9zY3e2R1RA
https://www.youtube.com/channel/UCBJx3fpN2SY9W9zY3e2R1RA/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=17
https://www.youtube.com/channel/UCuHkDtaNSVx347XeUNme5rg
https://www.youtube.com/playlist?list=PLeHY5pfB-Ayg9WAIIFxGVwCBN0ibChhYY
https://www.youtube.com/playlist?list=PLeHY5pfB-AygFrf7yWpvkGV7FoU331q5i
https://www.youtube.com/playlist?list=PLeHY5pfB-Ayi8-zjkD6bVrZX86IpFH5VN
https://www.youtube.com/playlist?list=PLeHY5pfB-Ayi8-zjkD6bVrZX86IpFH5VN
https://bit.ly/3sQ8yyl
https://buki.com.ua/videos/matematyka/
https://video.novashkola.ua/
https://ilearn.org.ua/
https://prometheus.org.ua/
https://vumonline.ua/
https://wp.nmc-pto.rv.ua/elektronni-pidruchnyky-posibnyky-z-profesijnoyi-pidgotovky/
https://wp.nmc-pto.rv.ua/elektronni-pidruchnyky-posibnyky-z-profesijnoyi-pidgotovky/


 Підготовлено каталог матеріалів для орг.дистанц.навчання з професій 

напряму РЕСТОРАННЕ ГОСПОДАРСТВО, який додатково розміщено на Диску 

за посиланням: 

https://docs.google.com/document/d/1pfx6qjGNtcjA5qZjYg2b2kU1yXqmcC2F/edit?

usp=sharing&ouid=109970515702809571666&rtpof=true&sd=true 

 Корисні посилання будуть поновлюватися і надсилатися на заклади! 

Разом ми сильні! Україна обов’язково переможе!!!!Все буде Україна!!! 

https://docs.google.com/document/d/1pfx6qjGNtcjA5qZjYg2b2kU1yXqmcC2F/edit?usp=sharing&ouid=109970515702809571666&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1pfx6qjGNtcjA5qZjYg2b2kU1yXqmcC2F/edit?usp=sharing&ouid=109970515702809571666&rtpof=true&sd=true

