
КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО ТА 

ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ 

Для вчителів запустили ресурс про дистанційне вивчення інформатики. 

На ньому можна вивчити всі теми шкільної інформатики із розділу 

інформаційних технологій, а також програмування. Матеріали можна 

використовувати як для повністю дистанційних уроків, так і змішаного 

навчання, поєднуючи з власними розробками та додатковими ресурсами. 

Ресурс безкоштовний та доступний за посиланням: 

https://dystosvita.gnomio.com/ 

YоuTube канали: 

Дист Освіта. На каналі розміщено відео-супровід дистанційного сайту 

навчання інформатики ДистОсвіта: всі курси інформатики для середньої 

школи: від 2 по 11 клас, профільні курси за вибором з інформаційних 

технологій та програмування 

https://www.youtube.com/channel/UCAtw1zJj5Tla6ahMJlT6PRA  

Віртуальна Академія. Канал створено для поширення україномовних 

навчальних відео різних категорій – від цікавих лайфхаків в текстовому 

редакторі до відеоуроків з програмування в різних середовищах. 

https://www.youtube.com/c/VirtuAka/featured 

Task Informatics. Канал містить розв’язки практичних завдань з шкільної 

інформатики за різними підручниками. 

https://www.youtube.com/channel/UC2oHIO5pU-Uceb_xmbvzDPg 

HelpInformatik.NET.UA. Канал містить відеоуроки та інші корисні 

матеріали для вчителя інформатики та учнів 5-8 класів. 

https://www.youtube.com/channel/UCrvXPmPZ8pXsMtLRAfb-vIA 

AlgoRythmics. Унікальний канал, що містить пояснення методів 

сортування на прикладі народних танців. Розроблено викладачами 

університету Сапієнтії, Тіргу Мурес (Угорщина). 

https://www.youtube.com/user/AlgoRythmics 

Інформатика. На каналі розміщено навчальні відео, які розроблені за 

чинними програмами з інформатики. У них наведено основні теоретичні 

відомості з певної теми та завдання для самоконтролю. Актуально як для 

дистанційного, так і для очного навчання. 

https://www.youtube.com/channel/UCkAQbL7MlORWzc1nBvIdS7A 

Олімп інформаційних технологій. Канал містить розбір олімпіадних завдань з 

інформаційних технологій різних етапів та років. Стане у нагоді як вчителям, 

так і учням, які готуються до олімпіади. 

https://www.youtube.com/channel/UCXAUEq8addC_yW8627Pg_gg 

Бібліотека методичних матеріалів для вчителів інформатики на 

платформі Всеосвіта: 

https://vseosvita.ua/library?s=%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%

D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&type=&class=&cat= 

Розробки уроків 2-11 класи, матеріали для уроків на платформі На 

Урок: https://naurok.com.ua/biblioteka/informatika 
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При плануванні уроків з інформатики можна використовувати ресурси 

для самоосвіти, враховуючи вікові особливості здобувачів освіти. Ставлячи 

перед учнями завдання, пов’язані з використанням ресурсів мережі Інтернет, 

потрібно постійно вести роз’яснювальну роботу з безпечного використання, 

правил етичної поведінки та дотримання авторських прав. 

Електронні підручники, курси: 

http://disted.edu.vn.ua/ 

http://itknyga.com.ua 

http://www.ed-era.com 

Ресурси для навчання програмуванню: 

https://www.playcodemonkey.com/ 

https://blockly-games.appspot.com/ 

https://code.org/ 

https://www.e-olymp.com/uk/ 

http://scratch.mit.edu/projects/editor 

Інтернет-олімпіада з інформатики: 

https://oi.in.ua/ (всеукраїнська інтернет-олімпіада з інформатики) 

https://sites.google.com/view/ukrolimpit (всеукраїнська інтернет-олімпіада з 

інформаційних технологій) 

Для практичних робіт при вивченні відповідних тем та для розвитку у 

учнів навичок алгоритмічного мислення можна використовувати інтерактивні 

та ігрові задачі міжнародного конкурсу з інформатики "Бобер" попередніх 

років: http://bober.net.ua/page.php?name=archive& 

Також можливо використовувати безкоштовний інформаційний ресурс 

http://thefuture.tilda.ws/about, на який розміщуються науково-популярні статті 

про новітні технології для учнів та вчителів, і які також можуть бути 

корисними у визначенні з майбутньою професією. Напрямки, які охоплюють 

матеріали ресурсу: 3D-друк, Інтернет речей, Розумний дім, використання 

дронів та інше. 

Можна використовувати безкоштовний масовий відкритий онлайн-курс 

«Алгоритми і проекти Scratch» на українській платформі масових відкритих 

онлайн-курсів “Prometheus” https://edx.prometheus.org.ua/courses/course-

v1:KPI+Scratch101+2017_T1/about, що охоплює теми «Алгоритми і програми» 

та «Проектна діяльність» навчальної програми «Інформатика» для учнів 5–9 

класів загальноосвітніх навчальних закладів, які вивчали інформатику в 2-4 

класах. Є можливість використовувати окремі відеоуроки в навчальному 

процесі. Також є можливість використовувати тестові завдання для перевірки 

знань учнів. Крім цього учитель має можливість скачати будь-який урок 

даного курсу у формі презентації і використати у своїй діяльності. 

Онлайн-платформи та додатки для вивчення програмування у школі: 

www.piskelapp.com 

Можна пов’язати уроки із сучасною темою розробки комп’ютерних ігор. 

Нехай учні створюють для своїх майбутніх ігор піксель-арт персонажів. 

Піскель – безкоштовний онлайн-редактор для анімованих спрайтів та 

піксельних мистецтв. 
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www.code.org 

Потужна платформа де є можливість організувати клас, слідкувати за 

прогресом результатів. Є багато цікавих ігор з програмування для різних 

вікових категорій. 

www.scratchjr.org 

Крім платформи для програмування блоками для дорослих 

(scratch.mit.edu) є версія для молодших класів та дошкільнят. Ця версія 

запускається на всіх видах планшетів та ОС Windows, IOS. 

www.tinkercad.com 

Платформа дозволяє організувати класи для учнів, де вчитель може 

увійти до робіт кожного учня і відредагувати помилки. 

Платформа дозволяє: 

 розробляти тривимірні моделі для друку на 3D-принтері; 

 працювати з платформою програмування Arduino online. 

compute-it.toxicode.fr 

Гра дозволяє відпрацювати з учнями загальне розуміння алгоритмів у 

програмуванні без прив’язки до мови програмування. 

little-dot.toxicode.fr 

Гра, яка дозволяє навіть у молодшій школі показати виконання програм. 

Учень має обрати на картці правильний шлях для крапки та пройти його крок 

за кроком. 

silentteacher.toxicode.fr 

Гра створена для відпрацювання навичок програмування в JavaScript. 

При цьому синтаксис достатньо легкий, щоб попрактикуватись і в інших 

мовах. Гра не пропускає на інший рівень, доки завдання не виконано. Завдання 

формуються випадковим чином. Якщо учень помиляється, рахунок 

обнуляється. 

codehs.com 

Ігри, що створені в режимі Storytеlling, для відпрацювання базового 

програмування в Python. Підходить для учнів 8 класу та старших. 

При вивченні тем з інформатики, що стосуються кiбербезпеки та інших 

тем навчального предмету рекомендуємо ознайомлювати учнів з загрозами в 

мережі Інтернет та способами і методами уникнення цих загроз, доводити до 

відома учнів небезпеку використання заборонених ресурсів та програмних 

засобів. 
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