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  доступ до як�сної осв�ти 

Всеукраїнська школа онлайн -

Вебплатформа буде корисною  для учнів, учителів
та батьків

Протягом першого року існування Всеукраїнську школу
онлайн відвідували користувачі зі 134 країн.

На вебплатформ� вже навчається понад 350 тисяч ос�б: 

 

учн�  — 260 000 учител� —  75 000

слухач�  —  15 000 9200 шк�л

Уроки на вебплатформі  містять цікаве коротке відео, конспект із
основними питаннями теорії, завданнями, схемами і картами,

тестові завдання для самоперевірки. 

це можливість 

запрошувати учнів до
перегляду курсів, 

влаштовувати обговорення
освітніх матеріалів, 

слідкувати за успішністю
учнів. 

Кабінет учителя 

організовувати віртуальні
класи, 

регулювання темпу
навчання та темпу
мовлення вчител�в;

субтитрування з
п�дсв�ченням синхронного

мовлення; 

можлив�сть диференц�ювати
завдання через каб�нет

учителя.

Безбар’єрний доступ: 



На адресу електронної пошти, яку ви вказали при реєстрації, надійде
повідомлення, в якому потрібно активувати профіль.

                    Активуйте св�й проф�ль

Ви отримали доступ до 2200 уроків та
освітніх матеріалів для 5-11 класів, а
функція "кабінет учителя" допоможе
легко спланувати процес навчання, адже
там можна розмістити розклад занять,
їхній план, індивідуальні графіки
навчання, інструкції з виконання завдань.

В�таємо, ви зареєстрован�!

Для реєстрації на вебплатформі
дистанційного навчання
«Всеукраїнська школа онлайн»
перейдіть за покликанням або
скористайтеся QR code.

ВШО (lms.e-school.net.ua) 

Натисніть кнопку зареєструватися. Після цього ви отримаєте доступ до
анкети, в якій потрібно вказати свої персональні дані.  Просканувавши
QR code, ви отримаєте доступ до відеоінструкції із заповненням анкети.

Заповн�ть реєстрац�йну анкету

Інструкц�я з реєстрац�ї
Всеукраїнська школа онлайн



Як здійснювати оцінювання?
 
 

Всеукраїнська школа онлайн

                     Види оц�нювання

 Інструментарій вебплатформи ВШО містить засоби формувального
та  підсумкового оцінювання. 

Формувальне оцінювання 
 включає тест  для кожної

теми уроку

Для підсумкового оцінювання
використовується

підсумковий тест тематичного
розділу

Формувальне оцінювання – це відстеження особистісного розвитку учнів і
учениць й ходу опанування ними навчального досвіду як основи

компетентності. 

 Тести до кожного уроку  можна  виконувати декілька разів, тому вони є
оптимальним засобом для тренування умінь і навичок та для

самоперевірки.  Тематичні тести обов’язково оцінюються і учні мають
тільки одну спробу, аби їх вирішити. 

Прогрес учнів можна переглядати в розділі "Управління курсом" у
вкладці "Оцінювання". В ній представлені рубрики:

Зверн�ть увагу!

Журнал усп�шност�

журнал успішності;
прогрес окремого учня чи учениці;
корегування результатів окремого

учня/учениці;
можливість надати додаткові

спроби на виконання тесту;
перерахувати результат тесту.

 
Для перегляду загальної  інформації про

успішність учня/учениці в опануванні
певного навчального курсу, необхідно

обрати вкладку прогрес. 
 

надання й отримання учнями та ученицями
конструктивного зворотного зв’язку щодо

результатів навчання відповідно до
визначених цілей;

корегування вчителем освітнього процесу
відповідно до результатів і навчального

поступу учнів.

Мета

У цьому розділі  відображаються
бали учнів /учениць, які вони

отримали за вирішення 
 тематичних тестів .



При переході до розділу «Мій кабінет»
вам буде запропоновано переглянути

відеоінструкцію, в якій
продемонстровано поетапне

налаштування вашого особистого
кабінету та функціонал роботи із класами. 

 
Після перегляду відео потрібно натиснути

галочку “я уважно переглянув (ла)
інструкцію”, після чого стане активним
розділ “Запросити учнів та учениць на

курс”.  
 

                                          

                
Ви обираєте необхідний  клас

(наприклад 6), предмет і курс, після
чого  натискаєте “готово”.

Зачекайте, поки обраний вами курс
буде скопійований. Після зазначених

процедур ваш навчальний курс
з’явиться у вкладці “Управління

курсами”. Обрані вами курси також
відображатимуться в розділі “Мої

курси”.  
 

 додавати електронні адреси учнів, за якими вони реєструвалися на сайті
вебплатформи Всеукраїнська школа онлайн, або відрахувати когось із

курсу, якщо, наприклад, учень або учениця вибули зі школи чи перейшли
до іншого класу; 

зверніть увагу, що електронні пошти  необхідно вводити через кому в
рядок, а  для додавання нових учнів необхідно спочатку здійснити

реєстрацію на вебплатформі Всеукраїнська школа онлайн і тільки тоді
додати електронну адресу. Учня буде додано до класу тільки після

активації ним профілю.

 

Каб�нет учителя
Якщо ви зареєстровані в ролі вчителя, то  вам доступний розділ  “Мій

кабінет”(Кабінет учителя)

Всеукраїнська школа онлайн

Запросити учн�в та учениць на курс  

М�й каб�нет

У  розд�л�“Управл�ння курсом”можна:



                
У вкладці “Обговорення” можна

дискутувати й залишати
повідомлення з обраної теми. У
вчителів є можливість створити

форум, де учні будуть
обмінюватися ідеями,

дописами, обговорюватимуть
проєкти. Там можна залишати
коментарі, ставити запитання,

реагувати на дописи. Такий
формат дозволяє отримувати

швидкий та змістовний
зворотний зв’язок.

 У цьому розділі можна додати інших учителів у помічники, щоб вони переглядали
успішність учнів та учениць, а також  модерували обговорення, надавали

відповідний зворотний зв'язок. Функціоналом платформи передбачено 4 ролі:
адміністратор, помічник, адміністратор обговорень та модератор обговорень. 

 

                                          

 "Обговорення"  

Реєстрац�я та вилучення учасник�в команди курсу

У розд�л� "Управл�ння курсом" є активними три вкладки:
 

Користувач�,класи, оц�нювання

У вкладці "Користувачі"доступна кнопка "Реєстрація або відрахування
учнів та учениць", з її допомогою ви можете додавати чи видаляти

учнів/учениць за їхніми електронними адресами.
 

У вкладці "Класи" можна поділити учнів й учениць на класи. Для цього
необхідно натиснути кнопку "Розділити учнів і учениць", а потім створити ту

кількість класів, яка необхідна. 

У  вкладці "Оцінювання"можна переглядати успішність  учнів, яких ви
додали в класи. Для цього передбачений "Журнал успішності", де ви

можете переглянути результати проходження підсумкових тестів.



На вебплатформі представлені 
 освітні матеріали для 5-11 класів
з 18 навчальних предметів. 
До кожного з них розроблена
універсальна інструкція з
покроковими поясненнями

Осв�тн� матер�али 

відеоуроку, в якому пояснюється навчальний матеріал;
                            Структурно кожен курс складається з:

                      Структура навчальних курс�в

Як організувати  змішане навчання?

Всеукраїнська школа онлайн

конспекту, в якому
представлений опис

навчального матеріалу з
теми уроку та

різноманітні навчальні
завдання (інтерактивні

квести, пазли,
кросворди, практичні

роботи)

тестових завдань, які можна використовувати для здійснення
формувального та підсумкового оцінювання



                     "Зм�шане навчання"

Як організувати  змішане навчання?

Всеукраїнська школа онлайн

  ВШО надає доступ до  електронних
освітніх матеріалів без обмеження в

часі. Тому в учнів та учениць буде
достатньо часу для опрацювання

необхідних матеріалів та виконання
завдань.  

   Завдання на вебплатформі ВШО
розроблені з урахуванням підходів
критичного мислення, створення

середовища для навчального діалогу
та дискусії, творчого застосування

набутих знань.

Освітні матеріали, які розміщені на вебплатформі ВШО, можна успішно
використовувати й для організації змішаного навчання, яке має ряд

особливостей, а саме:

можливість обирати темп
опрацювання навчальних

матеріалів та здійснювати його
багаторазове повторення;

чітко спланований процес
навчання, який враховує

індивідуальні особливості
кожного учня та учениці;

можливість закріплення
навчального матеріалу як шляхом

індивідуальних консультацій з
учителем, так і груповим

обговоренням з однокласниками;

розвиток навичок самост�йної
роботи п�д час навчання

онлайн та комун�кац�йних
навичок п�д час навчання в

офлайн режим�.



При використанні “перевернутого
класу” вчитель може надіслати дітям

відео з визначеної теми та матеріали для
самостійного опрацювання з чіткими

інструкціями, а в очному режимі (або під
час синхронного онлайн-навчання)

відбувається обговорення та закріплення
навчальної теми.

Як організувати  змішане навчання?

Всеукраїнська школа онлайн

Організувати змішане навчання можна дуже просто й ефективно за
допомогою інструментарію вебплатформи ВШО:

                     "Зм�шане навчання"

Функція кабінет учителя 
допоможе легко організувати

освітній процес, адже там є
можливість призначати

завдання, враховуючи інтереси
і потреби учнів, влаштовувати

обговорення, давати додаткові
завдання тощо.

2200 уроків   для 5-11
класів допоможуть

учителю реалізувати різні
моделі змішаного

навчання. 

“Перевернутий клас”

При змішаному навчанні доцільно використовувати таку форму як
“перевернутий клас”: основне засвоєння нового матеріалу учнями
відбувається вдома, а час класної роботи (або під час синхронного

онлайн-навчання) виділяється на виконання завдань, вправ,
проведення лабораторних і практичних досліджень, індивідуальні

консультації вчителя. 

Наприклад: учні та учениці 10 класу опрацьовують тему “Завершення
Другої світової війни та врегулювання повоєнних міжнародних відносин”
за допомогою матеріалів, які розміщені на вебплатформі ВШО, а в очному

режимі проводять круглий стіл “Утворення та діяльність ООН”, під час
якого обговорюють і закріплюють навчальну тему.



Як організувати  змішане навчання!?

Всеукраїнська школа онлайн

                   "Ротац�йна модель навчання"

Ротаційна модель змішаного навчання передбачає поділ учителем класу
на групи, які відвідують почергово 3 навчальні станції. З однією групою

вчитель обговорює навчальну тему, друга група працює онлайн на
вебплатформі ВШО з відповідними матеріалами та завданнями з теми, а

третя група працює в команді і спільно вирішує поставлені  учителем
завдання. 

учні й учениці зможуть розвинути свої навички комунікацій та групової
роботи;
вчитель зможе надати вичерпні консультації з теми уроку;
відбувається закріплення навчального матеріалу.

За урок кожна з груп почергово змінює свою дислокацію і встигає
попрацювати в усіх режимах, завдяки чому :

1 станц�я 

2 станц�я 

3 станц�я 

Для організації змішаного навчання можна використовувати і
додаткові програми, які передбачені освітніми матеріалами

вебплатформи ВШО. 
 

Інтерактивн�сть

Програма Learning apps
дає можливість створювати

інтерактивні завдання, за
допомогою яких учні
можуть перевірити і

закріпити свої знання в
ігровій формі.

 Програма Kahoot  
 дозволяє швидко і в цікавій

інтерактивній формі
оцінити результати

навчання учнів з певного
уроку або теми загалом. 

Padlet - це віртуальна онлайн-дошка, яка дозволяє
розміщувати на ній різноманітний контент: фотографії,

малюнки, аудіофайли, відеоролики, нотатки та покликання
на інші освітні матеріали. Чудово підходить для організації

обговорень та отримання зворотного зв’язку.



Чи є ВШО доступною для учн�в з особливими осв�тн�ми
потребами?

Всеукраїнська школа онлайн

На ВШО ми намагаємося розширювати доступність до навчання,
надаємо варіанти і методи проєктування навчання на основі

універсального підходу в навчанні, що передбачає множинність
способів для представлення та засвоєння інформації та дій з нею.

Платформа ВШО є доволі гнучкою та доступною у використанні. До
кожного уроку передбачено регулювання темпу навчання учнів
через можливість зупиняти, повторно переглядати відео уроків.

Функція пришвидшення чи уповільнення мовлення дає змогу
обрати комфортний для кожного темп мовлення для сприймання

інформації.

Особливістю  платформи ВШО є наявність транскрипту до кожного
уроку – друкованої копії (тексту) усного мовлення вчителя з

синхронним підсвіченням. Текст транскрипту відповідає мовленню
вчителя та є узгодженим у граматичному та синтаксичному плані. 

Синхронна підсвітка мовлення вчителя у транскрипті допомагає
учням утримувати увагу на інформації вчителя. Це дає змогу

сприймати інформацію як на слуховій так і на зоровій основі,
зважаючи на можливості та / чи потреби учнів.



Всеукраїнська школа онлайн

Учні та учениці з порушеннями слуху теж можуть використовувати для
навчання ВШО, відслідковуючи мовлення вчителя через транскрипт.
Звичайно, дієвим тут є й переклад на українську жестову мову (далі -

УЖМ). Цю опцію додатково перед вивченням матеріалу чи після
опрацювання матеріалу уроків учнями можуть забезпечувати вчителі,

які володіють УЖМ. 

У такий спосіб можна дати відповіді на запитання учнів, визначитися з
термінологією, надати роз’яснення окремих моментів уроків, що можуть

бути пов’язані з лексичним наповненням текстів транскриптів,
візуальним представленням чи інше.

Як забезпечити ширшу доступність ВШО для учнів з
особливими освітніми потребами?

До уроків ВШО створюються аудіодискрипції.  Це лаконічні, детальні описи
предметів, процесів і явищ та іншого, що використовується у відео.  Вони

дають учням з порушеннями зору ширший доступ до сприймання
візуального контенту. 

Звертаємо вашу увагу, що аудіодискрипції поступово створюються. Вони 
 будуть розміщені як додаткові звукові доріжки до уроків.

Ауд�одискрипц�ї

Роль учителя та вчительки

Щоб забезпечити ширшу доступність ВШО для більшості учнів, у
тому числі й учнів з особливими освітніми потребами,  треба

наголосити й на ролі вчителів. Так, поряд з наданими технічними
можливостями щодо використання транскриптів та 

 аудіодискрипцій, вчителі самостійно можуть індивідуально
адаптувати тексти для легкого читання, використовувати додаткове
коментування, переклад на українську жестову мову, інші ресурси,

засоби та способи  для додаткової підтримки учнів. Потрібно
пам'ятати, що є учні, які потребують покрокових інструкцій,

адаптацій чи модифікацій навчального контенту. 



Всеукраїнська школа онлайн: 
навчання тут і зараз


