
 

Платформи онлайн-навчання в Україні 
Примітка: ЮНІСЕФ надає доступ до цих платформ для отримання інформації для підтримки безперервної освіти дітей. Крім платформ та програм, що підтримуються ЮНІСЕФ, ЮНІСЕФ не володіє та не 

використовує наведені нижче сайти та не несе відповідальності за їх зміст. Важливо, щоб опікун дитини, вчитель або відповідальний дорослий переглядали відповідність сайту та матеріалів, до яких діти 

отримують доступ на регулярній основі. 

 

Хоча цифрові рішення пропонують багато можливостей для навчання дітей, вони також можуть представляти ризики. Наведені нижче ресурси можуть допомогти опікунам дітей, вчителям та дорослим, які їх 

підтримують, забезпечити безпеку дітей в Інтернеті. 

 

 5 способів убезпечити своїх дітей в Інтернеті (ЮНІСЕФ) https://www.unicef.org/coronavirus/keep-your-child-safe-online-at-home-covid-19 

 Батьківство в цифрову епоху: батьківське керівництво для онлайн-захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства (Рада Європи): https://rm.coe.int/parenting-in-the-digital-age-parental-guidance-

for-the-online-protecti/16807670e8  

 Залишайтеся в безпеці вдома. Залишайтеся в безпеці онлайн (Глобальне партнерство з припинення насильства щодо дітей) https://www.end-violence.org/safeonlinecovid  

 Забезпечення безпеки дітей в Інтернеті (виховання для здоров’я впродовж усього життя) https://www.end-violence.org/sites/default/files/paragraphs/download/English_COVID-

19%20Keeping%20children%20safe%20online_FINAL.pdf  

 Забезпечення ваших дітей в Інтернеті (NSPCC) https://www.nspcc.org.uk/keeping-children-safe/online-safety/talking-child-online-safety/  

 Давайте поговоримо про онлайн-грумінг (ЮНІСЕФ) https://www.unicef.org/cambodia/lets-chat-about-online-grooming  

 Інструмент самооцінки щодо забезпечення безпеки й захисту дітей (для шкіл) (Навчання NSPCC) https://learning.nspcc.org.uk/safeguarding-self-assessment-tool 

 

Iм’я Вікова група Опис Вхід  Ціна QR-код Посилання 

Урядові центральні платформи 

Електронний 
дошкільний 
навчальний 
заклад 

Дошкільний 
навчальний 
заклад 
(вік < 6) 

Портал може інформувати батьків про новини та події, 
що відбуваються в закладах. Портал дозволяє 
підключати різноманітні онлайн-сервіси, здійснювати 
індивідуальне листування з батьками та передавати їм 
інформацію про дитину. 

Адреса електронної пошти  
 

Безкоштовно 

 

Головна - ДОШКІЛЛЯ 
(iea.gov.ua) 

НУМО Дошкільний 
навчальний 
заклад 
(3–6 років) 

Платформа РДРВ у співпраці з ЮНІСЕФ. Вона містить 
безкоштовні рекомендації для батьків щодо того, як 
спілкуватися та взаємодіяти з дитиною у віці 3–6 років, 
а також як взаємодіяти з вихователями дитячих садків. 
Вона також пропонує ігри та заходи, які сприятимуть 
поточному та майбутньому розвитку дитини. 

Вільний доступ/Вхід не 
потрібен 
 
Також доступний як чат-бот у 
Viber та Telegram  

Безкоштовно 

 

https://numo.mon.gov.ua
/ 
 
Telegram: зв’яжіться з 
@numo_bot 
 

Learning.ua Малюки 
Дошкільний 
навчальний 
заклад 
1–12 класи 

Заняття для «малюків», «дошкільнят» та учнів 1–
12 класів. Математика, українська мова, читання, 
англійська мова та курси ЗНО. Безкоштовно 1 завдання 
на предмет на день. Менші обмеження та ціни, що 
коливаються від 0 до 2600 грн./місяць або рік. 

Адреса електронної пошти Безкоштовно (з 
обмеженнями) 
 
До 2600 грн./рік 

 

https://learning.ua/ 
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Всеукраїнська 
онлайн-школа 

5–11 класи Основна національна освітня платформа для 
дистанційного та змішаного навчання для учнів і 
вчителів. Вона безкоштовна й містить матеріали для 18 
основних предметів з 5–11 класів. Весь зміст відповідає 
чинним державним освітнім програмам, а його якість 
перевіряється Інститутом розвитку освіти.  
Може використовуватися у веббраузерах і в програмах.  

Адреса електронної пошти  
 

Безкоштовно 

 

https://lms.e-
school.net.ua/ 
 

iLearn 11 клас Безкоштовна гейміфікована платформа з онлайн-
навчальними курсами, тестами та вебінарами для всіх, 
хто хоче навчатися та успішно скласти ЗНО (Зовнішнє 
незалежне оцінювання). 

Адреса електронної пошти Безкоштовно 

 

https://ilearn.org.ua/ 
 

LearningApps Освітяни LearningApps.org — це безкоштовна програма Web 2.0 
для підтримки навчальних та викладацьких процесів за 
допомогою невеликих інтерактивних модулів. Ці модулі 
можуть бути використані безпосередньо в навчальних 
матеріалах, а також для самостійного навчання. Мета 
полягає в тому, щоб зібрати багаторазові будівельні 
блоки та зробити їх доступними для всіх. 

Адреса електронної пошти Безкоштовно 

 
 

https://learningapps.org/ 
 

Aikom: Управління Автоматизований інформаційний комплекс управління 
освітою. Функція пошуку, щоб знайти місцезнаходження 
онлайн-закладів. AIKOM — це онлайн-система для 
збору, зберігання, управління та використання даних у 
процесі прийняття рішень. 

Адреса електронної пошти  
 

Безкоштовно 

 

https://aikom.iea.gov.ua/ 

Платформи та програми, що підтримуються ЮНІСЕФ 

Bebbo1 Батьки Додаток для батьків надає підтримку та вказівки щодо 
розвитку дитини у віці від 0 до 6 років. Експертиза 
ЮНІСЕФ та корисні, інтерактивні інструменти, що 
допомагають виховувати та допомагати здоров’ю та 
розвитку їхньої дитини, включаючи вікові ігри.  
Наразі доступно російською та англійською мовами; 
українська мова стане доступною незабаром. 

Завантажити додаток Безкоштовно 

 

Новий додаток Bebbo | 
ЮНІСЕФ Європа та 
Центральна Азія 

Навчальний 
паспорт 

Дошкільний 
навчальний 
заклад,  
1–6 класи  
Освітяни 

У співпраці з ЮНІСЕФ. Величезне та безкоштовне 
сховище ігор, електронних уроків для дітей різного віку, 
а також матеріалів для батьків та педагогів.  

Номер телефону Безкоштовно 

 

https://ukraine.learningp
assport.unicef.org/ 
 

                                                           
1Очікується вихід додатка Bebbo українською мовою, очікувана дата виходу  — середина квітня. 
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Знаїмо 1–11 класи, 

батьки, вчителі 
Платформа шкільного харчування за підтримки 
ЮНІСЕФ. Безкоштовний репозитарій контенту для 
керівників/педагогів, батьків та підтримки бізнесу, а 
також навчальні матеріали щодо харчування та 
здоров’я учнів. 

Вільний доступ/Вхід не 
потрібен 

Безкоштовно 

 

https://znaimo.gov.ua/ 
 

Akelius Усе Додаток для вивчення мови — навчання 
фундаментальних слів та розширення словникового 
запасу для багатьох різних мов A0-B2. Також доступний 
у вигляді додатка.  

Немає Безкоштовно 

 

https://languages.akelius
.com 
 

Додаток для вивчення мов  

Duolingo Усе Додаток для вивчення мови — навчання багатьом 
мовам за допомогою фраз, лексики та граматики. 
Онлайн або в додатку. Це безкоштовно, доступна 
підписка.  

Адреса електронної пошти Безкоштовно 

 

Duolingo 

Платформи з MOOC для вчителів та учнів 

Ed Era Молодь 
Освітяни 
Батьки 

Велике сховище з безкоштовними онлайн-курсами з 
відкритим доступом або створення спеціальних проєктів 
для клієнтів. Також інтернет-блог, в якому 
обговорюються тенденції освіти, новини та огляди.  

Адреса електронної пошти Безкоштовно 

 

https://www.ed-era.com/ 
 

Прометей Молодь 
Освітяни 
Батьки 

Онлайн-бібліотека з довгостроковими електронними 
курсами/модулями поза типовою освітою, такими як 
«Громадянська освіта», бізнес, управління проєктами 
тощо. Доступні безкоштовні курси.  

Адреса електронної пошти 
Номер мобільного телефону 

Безкоштовно 

 

https://prometheus.org.u
a/ 
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Інтернет-проєкт 
ВУМ 
 

Молодь 
Освітяни 
Батьки 

ВУМ  — це освітня ініціатива, яка поширює ідеї та 
сприяє розвитку громадcького суспільства в Україні. 

Безкоштовні навчальні курси формуються з 
відеолекцій, практичних завдань та контрольних 
запитань (для перевірки отриманих знань). 

Адреса електронної пошти Безкоштовно 

 

https://vumonline.ua/ 
 

 

https://vumonline.ua/

