
3. Щодо першого питання – навчання до кінця шкільного року, Управа Шкільної Ради 
рекомендує всім школам, до відновлення звичайного очного режиму роботи, налагодити 
навчання, використовуючи доступні дистанційні методи.  

4. Існує багато платформ, які дозволяють проводити дистанційне навчання через Інтернет. 
На сьогодні уже декілька наших шкіл (у Виппані, Чикаґо тощо) успішно випробували 
дистанційне навчання зі своїми учнями, зокрема на основі пратформи Zoom (zoom.us) й 
отримали позитивні відгуки як від учнів, так і від їхніх батьків.  

5. Безплатний базовий рахунок Zoom дозволяє влаштовувати відеоконференції (з 
можливістю демонстрації відео-, авдіо- і текстових матеріалів) з групами до 100 
учасників і неперервною тривалістю однієї сесії до 40 хв. Однак, для шкіл, які 
зачинилися через коронавірус COVID-19, Zoom обіцяє тимчасово зняти 40-хвилинне 
обмеження Базового рахунку (https://zoom.us/docs/ent/school-verification.html).  
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ОБІЖНИК № 4 

24 березня 2020 р., м. Нью-Йорк, Н.-Й. 
Каденція 2019-2022 рр. 

 
ДО ЧЛЕНІВ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ШКІЛЬНОЇ РАДИ, 

ПЕДАГОГІЧНИХ ДОРАДНИКІВ, ДИРЕКТОРІВ, УЧИТЕЛІВ 
ТА ГОЛІВ ОПІКУНЧИХ УСТАНОВ ШКІЛ УКРАЇНОЗНАВСТВА 

 
ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

1. На превеликий жаль, у Сполучених Штатах Америки триває 
поширення небезпечного коронавірусу (COVID-19), який на 
сьогодні вже забрав понад 675 життів. Докладаються зусилля 
для стримання цього поширення, але на сьогодні відомо вже 
понад 52 тисячі випадків зараження на всій території США: 

https://www.nytimes.com/interactive/2020/us/coronavirus-us-
cases.html 

2. Через закриття як щоденних американських шкіл, так і 
суботніх шкіл українознавства в рамках запобіжних 
карантинних заходів для сповільнення поширення вірусу 
COVID-19 і необхідность практики соціального віддалення 
(Social Distancing), наші школи українознавства швидше за все 
не зможуть відновити звичайні заняття, у найкращому 
випадку до травня. У зв'язку з цим, у вчителів, батьків і учнів 
виникають запитання як щодо організації навчання до кінця 
шкільного року, так і щодо складання кінцевих матуральних 
іспитів у випускних класах. 
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Для детальнішого ознайомлення з функціональними можливостями Zoom, можна взяти 
участь у безплатному вебінарі «Використання сервісу Zoom для проведення 
дистанційних занять» (https://naurok.com.ua/webinar/vikoristannya-servisu-zoom-dlya-
provedennya-distanciynih-zanyat), який відбудеться 25 березня о 3:00 по полудні.  

6. Крім Zoom, існує багато інших платформ для дистанційного навчання, що можуть бути 
використані з допомогою комп’ютерів, смартфонів, планшетів, що мають доступ до 
Інтернету. Для ознайомлення з деякими з них, можна переглянути серію відеофільмів 
«Карантин: онлайн-сервіси для вчителів» на YouTube: 

- Карантин: онлайн-сервіси для вчителів. Серія 0. Перш ніж пірнути в онлайн з 
головою (https://www.youtube.com/watch?v=vOF2PK4Pu8M) 

- Карантин: онлайн-сервіси для вчителів. Серія 1. Алгоритми та комунікація 
вчителів і учнів (https://www.youtube.com/watch?v=NrdoreCXuwg) 

- Карантин: онлайн-сервіси для вчителів. Серія 2. Набір і специфіка використання 
сервісів для вчителів (https://www.youtube.com/watch?v=XDO9S-Jkn_8) 

- Карантин: онлайн-сервіси для вчителів. Серія 3. Дізнаємось більше про Class Dojo 
(https://www.youtube.com/watch?v=a5zgoo7UusE) 

- Карантин: Онлайн-сервіси для вчителів. Серія 4. Google Classroom для організації 
дистанційного навчання (https://www.youtube.com/watch?v=cMB-qSd5xj0) 

- Карантин: онлайн-сервіси для вчителів. Серія 5. Огляд онлайн-інструменту 
Microsoft Teams (https://www.youtube.com/watch?v=KPLqKc8TR4w) 

- Карантин: онлайн-сервіси для вчителів. Серія 6. Сервіси CISCO WEBEX. Вивчаємо 
можливості Classtime (https://www.youtube.com/watch?v=CBbxzmbXXWc) 

7. Про відновлення та успіхи занять у дистанційному режимі просимо повідомляти Управу 
Шкільної Ради.  

8. Що стосується письмових матуральних іспитів, з огляду на обставини, що склалися, 
проведення їх у дати, визначені раніше як 4 і 25 квітня, не видається можливим. Тому 
Управа Шкільної Ради відкладає проведення письмових іспитів до другої половини 
травня, розглядаючи можливість складання їх як у звичайний спосіб, за умови 
відновлення очної роботи шкіл, так і дистанційно, якщо робота шкіл не відновиться і 
буде підготовлена й протестована відповідна технічна база.  

Управа планує повідомити школам точні дати і спосіб проведення письмових іспитів, з 
урахуванням розвитку подій, не пізніше початку травня. Щодо усних матуральних 
іспитів, рекомендуємо школам бути готовими провести їх у першій половині травня у 
звичний спосіб, якщо відновиться робота шкіл в очному режимі, або дистанційно, 
користуючись однією з платформ, що дозволяє авдіовізуальний контакт з учнями, що 
складатимуть іспити. 

9. У доповнення, пропонуємо навчальні та розвивальні онлайн-ресурси для домашнього 
навчання, які подаємо нижче: 
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- Українські казки - короткі аудіо начитки із елементами зображень до змісту: 
https://kazky.suspilne.media/list.php  

Мультфільми українською: 

- Лепетуни: https://www.youtube.com/channel/UCYGYRaYo4QnIiaz6ydn5E2w  

- Пісенька про абетку: https://www.youtube.com/watch?v=ch8WbaSoBKs  

- Котик та Півник: https://www.youtube.com/watch?v=6KoIWlxiMrs  

- Пан Коцький. Українська народна казка: 
https://www.youtube.com/watch?v=a40_muK0iDU  

- Кращі мультики українською мовою про дива - Івасик Телесик, Котигорошко, 
Горщик Сміхотун: https://www.youtube.com/watch?v=5p_LGgeeZ7k  

- Про Всіх На Світі: https://www.youtube.com/watch?v=rLh_92IJRdg 

- Вчимо букви: https://www.youtube.com/watch?v=5nOBBEfrUMw  

- Фіксики: https://www.youtube.com/channel/UCbhpAztEK-MkkzLWsVny_SA  

- Геометричні фігури для дітей: https://www.youtube.com/watch?v=f9mt5NudSTc  

- Кольори для дітей: https://www.youtube.com/watch?v=47WtIGtC7WI  

- Збірка українських дитячих пісень: https://www.youtube.com/watch?v=04JmbzIvQws  

- Лис Микита (всі серії): 
https://www.youtube.com/watch?v=IU9aUm8uD6g&list=PLhepvwA3BFhZf7ZOe75n2wkJ
Cqr-LN6cs  

- Микита Кожум'яка: https://www.youtube.com/watch?v=9D4CTegTuJs  

10. Також, нагадуємо про дотримання здорових звичок попередження зараження 
коронавірусом і поширення хвороби у своїх родинах та у родинах ваших учнів: 

- Уникайте близького контакту з хворими людьми. 

- Якщо захворіли, уникайте контактів з іншими людьми, наскільки це можливо. 

- Прикривайте свій кашель чи чхання серветкою або рукавом у районі ліктя. Серветку 
потім викиньте у смітник. 

- Часто мийте руки водою з милом впродовж принаймі 20 секунд, особливо після 
відвідання туалету, перед прийняттям їжі та після висмаркування носа, кашлю чи 
чхання. Якщо вода з милом недоступна, скористайтесь дезінфікуючим засобом для 
рук, який містить не менше 60% спирту. 

- Витирайте руки чистим рушником чи сушіть повітрям. 

- Уникайте доторкатися очей, носа, рота немитими руками чи після доторкання до 
неочищених поверхонь. 

- Часто очищайте і дезинфікуйте поверхні, до яких часто доторкаються.  
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- Залишайтесь самі і залишайте своїх дітей вдома при будь-якій хворобі та зв'язуйтесь 
зі своїм лікарем. 

11. Додаткові інформаційні ресурси щодо COVID-19 для шкіл і садочків можна знайти на 
сайті Центрів для контролю і попередження хвороб (CDC) – 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/index.html та на 
сайті Департаменту освіти США – https://www.ed.gov/coronavirus?src=feature. 

Бажаю Вам залишатись здоровими. 

 

З повагою, 

 
д-р Володимир Боднар 
Голова Управи Шкільної Ради 


