
Організовуємо дистанційне навчання для 

батьків і дітей: ресурси і поради
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Проєкт

Підвищення якості дошкільної освіти в Україні



① основні питання організації

① платформи, застосунки, інструменти

① готові рішення та ресурси

① корисні джерела

② досвід та гарні практики

організовуємо дистанційне

навчання для батьків та дітей
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організовуємо дистанційне

навчання для батьків та дітей

① основні питання організації

① платформи, застосунки, інструменти

① готові рішення та ресурси

① корисні джерела

② досвід та гарні практики

3



головне питання: 

НАВІЩО, З ЯКОЮ МЕТОЮ?

① основні питання організації
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 ціль та результат, актуальність (!)

 визначитися з головною темою та напрямками (до 5)

 визначити час та тривалість

(діти – до 6 хв, дорослі - до 45 без перерви)

 розробити план, сценарій, продумати можливі ризики

 використовувати інструменти, які зрозумілі всім учасникам

 проінформувати та підготовити учасників

① основні питання організації
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Катерина Гольцберг, 
психолог, м. Київ
https://www.youtube.com/wat
ch?v=3qA3qV7mj-c&t=5s

Юлія Батура, вчитель хімії, м. 
Суми
https://www.youtube.com/wat
ch?v=FVRHrmgtDdk&t=729s

Марина Пристинська, 
керівниця початкової школи, 
м. Київ
https://www.youtube.com/wat
ch?v=yEZSUskFNXA

Олена Северенчук, радниця
заступниці міністра з питань
освіти Міністерства цифрової
трансформації
Україниhttps://www.youtube.
com/watch?v=G_TMl9BzW9E&
t=235s

корисні ресурси

① основні питання організації
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② платформи, застосунки, інструменти

Whatsapp

Viber

Facebook messenger

 конференції - презентації, відео, обговорення:  чати – спілкування:

Zoom*

Skype

Microsoft Teams 

WebEx

Hangouts
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② платформи, застосунки, інструменти

Олег Стечкевич, доцент кафедри
педагогіки та інноваційної освіти, 
НУ "Львівська політехніка"
https://www.youtube.com/watch?v=
Bga37MkGOPY&list=PLM9nTRT9NYv
os2xL4V2BDpI1N4atQPH3j

Ганна Дудич, вчитель англійської,
м. Кропивницький
https://www.youtube.com/watch?v
=PMKmpM_f6P8&t=44s

Andrew G, користувач
https://www.youtube.com/watch?
v=gkaRk0YqEDs&t=59s

Наталя Бизова, вчитель, м. Київ
https://www.youtube.com/watch?v=u6LUd
9IAppo

налаштування та використання
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② платформи, застосунки, інструменти

досвід використання

Дист Освіта, сервіс дистанційного 
навчання
https://www.youtube.com/watch?v
=yvRI7EA4Eyc&list=UUAtw1zJj5Tla6
ahMJlT6PRA&index=1

Валентина Кодола, вчитель історії,
Черкаська обл.
https://www.youtube.com/watch?v=RJ
QC95prSu8&t=54s

Інна Іванова, взаступник 
директора школи,
Житомирськаа обл.
https://www.youtube.com/w
atch?v=dM5ziijdYRc&t=26s

Інна Большакова, методист, 
м. Київ
https://www.youtube.com/w
atch?v=aDZH4Ue-gCM
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② платформи, застосунки, інструменти

 Кібербезпека під час дистанційного навчання!

▪ не поширюйте посилання на онлайн-конференції у відкритому доступі, надавайте його лише тим, хто має бути на занятті або
зустрічі;

▪ використовуйте можливість входу в конференцію за паролем, який надсилається учасникам заздалегідь;

▪ користуйтесь функцією “кімната очікування”, за допомогою якої організатор зможе підтверджувати учасників конференції до її
початку і виявляти зайвих/випадкових учасників;

▪ користуйтесь функцією передачі файлів лише коли впевнені у всіх учасниках конференції – це убезпечить від надсилання вірусних
програм і зайвих файлів невідомими особами;

▪ не приймайте запрошення на конференції від людей, яких ви не знаєте;

▪ оновіть програми до останньої версії.

Якщо все ж виникли непередбачувані ситуації під час використання платформ та застосунків, оновіть або перевстановіть програму
і повідомте про проблему службу підтримки відповідного сервісу.

Правила безпеки роботи в Zoom https://www.youtube.com/watch?v=IjWEPbWtKXU
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③ готові рішення та ресурси

заняття для дітей - Одеський СНВК №313

YouTube канал Одеського СНВК №313 https://www.youtube.com/channel/UCNiVGPStH-ONdlfcF-EtZJQ
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YouTube канал Одеського НВК №187 https://www.youtube.com/channel/UCxQ9V-4_mGmOclpy83ecJZQ

③ готові рішення та ресурси

заняття для дітей – Одеський НВК №187
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③ готові рішення та ресурси

заняття для дітей – Янко Гортало “Цікавинки для дітей”

YouTube канал Дитячого навчально-розважального каналу «Янко Гортало – цікавинки для дітей» https://www.youtube.com/user/YankoGortalo/playlists
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③ готові рішення та ресурси

заняття для дітей – Дитячий садок он-лайн

YouTube канал  Дитячого садочка он-лайн https://www.youtube.com/playlist?list=PL4lmqF0LvYNGksuF9cP9vbKjRvnAA8xyu
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③ готові рішення та ресурси

заняття для дітей та батьків – TheDadLab

YouTube канал  TheDadLab https://www.youtube.com/channel/UCc_-hy0u9-oKlNdMKHBudcQ

Facebook сторінкка TheDadLab https://www.facebook.com/thedadlab/
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③ готові рішення та ресурси

заняття для батьків та вихователів

Курс С. Ройз  на YouTube https://www.youtube.com/watch?v=luGN0sDT3-w&list=PL_zDp5rG6Hqudxd2I0PBex_qG5-wxA_E6

YouTube канал https://www.youtube.com/channel/UCBJx3fpN2SY9W9zY3e2R1RA
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https://osvita.diia.gov.ua/courses

YouTube канал  Освіторія

https://www.youtube.com/channel/UCz3iBih-MsBlBvhIgkHuRzQ/videos

YouTube канал  EdCamp
https://www.youtube.com/channel/UCZTRfXnGXyW2D3bKkCup2vw

/videos

Сторінка Prometheus      https://prometheus.org.ua

Сайт НУШ / Нова українська школа         https://nus.org.ua

YouTube канал         
https://www.youtube.com/channel/UCMsTGJwVun9bqKsfSPnRCH

w/playlists
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Сайт ДНЗ №219 “Сонячний зайчик” http://219.dnz.zp.ua/методична-скарбничка/

④ корисні джерела
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⑤ досвід та гарні практики

Оксана Корнєєва - завідуюча закладом дошкільної освіти № 31 «Мир», канд.пед.наук.
(м.Костянтинівка, Донецької області).

Наталія Косенко - вихователь-методист закладу дошкільної освіти №8 «Світлячок» 
(м. Лисичанськ, Луганської області).
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⑤ досвід та гарні практики

Заклад дошкільної освіти №8 «Світлячок», 
м. Лисичанськ, Луганської області
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⑤ досвід та гарні практики

Заклад дошкільної освіти №8 «Світлячок», 
м. Лисичанськ, Луганської області
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https://dssvitl.wixsite.com/

svetlachok/

ne-sumuj-na-karantini



⑤ досвід та гарні практики

Заклад дошкільної освіти №8 «Світлячок», 
м. Лисичанськ, Луганської області
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⑤ досвід та гарні практики

Заклад дошкільної освіти №8 «Світлячок», 
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https://dssvitl.wixsite.com/

svetlachok/

zalishayemosya-vdoma



⑤ досвід та гарні практики

Заклад дошкільної освіти №8 «Світлячок», 
м. Лисичанськ, Луганської області
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