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В цьому виданні ми розглянемо корисні онлайн-

ресурси України та світу, які можуть стати вам у 

пригоді в навчанні, роботі, дозвіллі. І почнемо ми з 

навчальних онлайн-ресурсів. 

 

Таким є Prometheus – українська платформа з 

масовими і безкоштовними онлайн-курсами. 

Prometheus засновано 2014 року. Проект невпинно 

розвивається та зростає, збільшує кількість доступних 

курсів та впроваджує новітні навчальні методи для 

всіх. Prometheus має на меті надати доступ до 

найкращих курсів від провідних викладачів, 

університетів та організацій світу. 

На платформі доступні курси з підготовки до ЗНО, 

підвищення кваліфікації вчителів, англійської мови, 

громадянської освіти, підприємництва, аналізу даних 

та багатьох інших тем і спеціалізацій. 

На цій платформі ви можете завантажити 

відеолекції курсу, коли маєте доступ до швидкісного 

інтернету, і дивитися їх без підключення до мережі на 

смартфоні в метро, мандрівці чи на дачі. Світ навчання 

відкритий будь-де та будь-коли. Для абонентів 

оператору мобільного зв’язку Kyivstar трафік не 

тарифікується. 

18 березня тут, зокрема, розпочався курс про 

коронавірус SARS-CoV-2 і захворювання Covid-19 від 

лікаря-інфекціоніста Федора Лапія.  

EdEra – студія онлайн-освіти. Проєкт намагається 

поєднати на одній платформі безкоштовні курси, що 

будуть цікаві всім – від школярів до людей різних 
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професій, зокрема, юристів, економістів, викладачів. 

«EdEra» також пропонує матеріали для підготовки до 

ЗНО й серії лекцій на соціальні теми: про 

медіаграмотність, права людини та домашнє 

насильство. 

Ще на сервісі є власна бібліотека з 

інтерактивними посібниками. Кожного тижня «EdEra» 

розповідає про освітні тенденції та актуальні новини з 

навчання, оглядає міжнародні конференції, наукові 

статті та західні онлайн-платформи, ділиться власним 

досвідом студії та напрацюваннями власної команди 

досліджень і розробки. Якщо вам це подобається, то 

приєднуйтеся. 

WiseCow – вільний відео лекторій, створений для 

того, щоб люди по всій Україні могли навчатися 

безкоштовно. 

На сайті 9 розділів: література, кіно, мистецтво, 

музика, журналістика, театр, історія, мода та соціум, а 

також розділ «Міста» - карта соціальних ініціатив 

України та афіша подій. У кожному з розділів 

планується по 10 курсів. Кожен курс у свою чергу 

вміщує 10 відео та 10 додаткових матеріалів. 

Цей формат актуальний для жителів великих міст 

у яких є можливість відвідувати найрізноманітніші 

лекції, але бракує для цього часу. Та особливо 

відеолекторій знадобиться жителям маленьких міст і 

сіл, куди не так часто привозять відомих спікерів з 

масштабними лекціями. WiseCow прагне, щоб доступ 

до структурованих знань у всіх був однаковий. 
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Головна мета проекту: надати українцям 

можливість вчитися вдома безкоштовно. 

На хвилі здорового патріотизму багато людей 

почали цікавитися культурним доробком України, та 

все ж у знаннях пересічної людини залишається багато 

білих плям і чорних дір. Тому наразі WiseCow 

зосереджений на зйомках українських курсів. 

У кожному розділі два курси відведено 

українській історії літератури, кіно, театру. Перший - 

«100 років за 100 хвилин» - пунктирно оповідає про 

століття. На кожне десятиліття - 10 хвилин. Другий 

курс буде більш змістовно розкривати найзначніші 

імена в українській історії. 

Проте всі розділи створені таким чином, щоб 

хронологічно охопити все XX сторіччя та територію 

усіх континентів. Інші 8 курсів рівномірно ділять різні 

континенти. Це значить, що розділ «Література», 

наприклад, буде включати курси з американської, 

африканської, європейської, латиноамериканської 

літератури, нобелівських та букерівських лауреатів і 

курс поезії. Те саме стосується музики, театру, історії, 

кіно та мистецтва. 

ВУМ-online – українська онлайн-платформа 

громадянської освіти. Основне завдання цього проекту 

– допомогти зробити перший крок у самоосвіті та 

пошуку відповіді на ключові питання для кожної 

самодостатньої людини: «Яке моє місце у цьому 

світі?» та «Яка діяльність чи справа приносить мені 

справжнє захоплення та задоволення?» Допоможе у 
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цьому перша дистанційна платформа громадянської 

освіти від Відкритого Університету Майдану (ВУМ). 

Тут ви знайдете навчальні курси, сформовані з 

відеолекцій, практичних завдань та контрольних 

запитань (для перевірки набутих знань). Це курси від 

провідних викладачів бізнес-шкіл, практиків з бізнесу, 

громадського сектору та соціальної сфери. Теми 

навчальних курсів пов’язані з персональним розвитком 

та реалізацією особистісного потенціалу, 

підприємництвом як механізмом якісного розвитку 

громади і суспільства, розумінням побудови та 

діяльності відкритого суспільства і його формування в 

Україні. 

Сoursera – один із найпопулярніших сайтів для 

онлайн-освіти. У проекті представлені курси з фізики, 

інженерних дисциплін, гуманітарних наук і мистецтва, 

медицини, біології, математики, інформатики, 

економіки і бізнесу. Тривалість курсів приблизно від 

шести до десяти тижнів, з 1-2 годинами відеолекцій в 

тиждень, курси містять завдання, щотижневі вправи і 

іноді - заключний проект або іспит. 

В проекті пропонуються повноцінні курси, які 

включають відеолекції з субтитрами, текстові 

конспекти, домашні завдання, тести та підсумкові 

іспити. 

Доступ до курсів обмежений за часом; кожне 

домашнє завдання або тест має бути виконано тільки в 

певний період часу. Після закінчення курсу, за умови 

успішного складання проміжних завдань і заключного 

іспиту, слухачеві видається сертифікат. 
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Основна частина курсів представлена англійською 

мовою, є курси китайською, іспанською, французькою, 

російською, португальською та іншими мовами. При 

цьому активно додаються субтитри багатьма мовами 

світу, які створюються слухачами на добровільних 

засадах. Для створення субтитрів російською мовою 

запущений проект «Перекладемо Coursera», в якому 

зареєстровано більше 15 тисяч учасників і перекладено 

30 курсів. 

 

Розглянемо також онлайн-ресурси для дозвілля. 

Відкрита книга – онлайн-бібліотека української 

та світової класики. Основне завдання проекту: 

створення високоякісної та безкоштовної української 

електронної книги, популяризація електронної 

літератури.  

Сайт завжди розповсюджує безкоштовну 

літературу, тут дотримуються авторського права і 

публікують лише ті твори, які перейшли до 

суспільного надбання. Публікуються виключно 

високоякісні електронні тексти. Це відкритий проект, 

якій пропонує співпрацю у створенні електронної 

книги усім бажаючим: учням шкіл, студентам, 

вчителям, освітнім фондам, комерційним та 

громадським організаціям. 

Project Gutenberg – найстаріша універсальна 

електронна бібліотека. 

Сайт є громадською ініціативою та містить 

близько 60 тис. книг у вільному доступі: від 

белетристики до наукових робіт англійською, 
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португальською, німецькою та французькою мовами. 

Щоправда, більшість книг тут також є класикою або 

творами, які були видані давно й на них згідно 

американського законодавства вже не діють авторські 

права. 

Europeana collections – ресурс культурної 

спадщини Європи. 

Контент платформи – це оцифровані матеріали 

тисячі європейських бібліотек, архівів і музеїв на 

одному сайті. Тематичні колекції картин, добірки 

творів авторів і навіть пошук зразків образотворчого 

мистецтва за домінуючим кольором. 

Сайт є не лише онлайн-галереєю. Тут також 

можна знайти лонгріди англійською про культурні 

процеси у світовій історії та творчий шлях митців і 

мисткинь у рубриці «Блоги». 

WikiArt – онлайн-енциклопедія мистецтва. 

Тут зібрано 250 тис творів мистецтва авторства 

3 тисяч художників сімома мовами, в тому числі 

українською. 

Віденська опера – з 15 березня Віденська 

державна опера на час пандемії і глобального 

карантину відкрила архіви і планує щодня транслювати 

онлайн-записи балетів і опери. Трансляції починаються 

щодня о19.00 за австрійським часом і будуть доступні 

протягом 24 годин. 

Баварська опера. Державна Баварська опера 

пропонує в режимі онлайн подивитися шість прямих 

трансляцій сезону 2019/2020 і серед них «Снігова 

Королева» Ханса Абрахамса, Юдіф Бели Бартока у 
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постановці Кеті Мітчелл, а також світова прем’єра 

відеоартпроекту Марини Абрамович «Сім смертей 

Марії Каллас». 

 

Що стосується музеїв, їх також можна відвідати 

онлайн. Наприклад, у вас є нагода прогулятися по 

залах закритого на карантин французького Лувру. У 

спеціальному розділі офіційного сайту зібрані відео, 

присвячені окремим експозиціям, експонатам і 

відкриттям. 

Рейксмюзеум в Нідерландах входить до двадцяти 

найпопулярніших і найбільш відвідуваних художніх 

музеїв світу. Під час віртуальної екскурсії ви зможете 

побачити картини Рембрандта, Вермеєра, Халса, Хоха, 

Стіна, Рейсдала і багатьох інших художників. 

Також можна прогулятися онлайн залами 

Британського музею. Музей пропонує відвідувачам 

значну онлайн-колекцію і віртуальні екскурсії по 

експозиції на офіційному каналі в YouTube. 

 

Телеканал UA Культура - загальноукраїнський 

суспільний телевізійний канал про культуру. В ефірі 

телеканалу – новини, документальні фільми, трансляції 

концертів класичної музики й театральних вистав, а 

також програми, присвячені різним напрямам 

культурного і суспільного життя – музиці, живопису, 

театру, літератури, кіно. 

Під час карантину в будні у прайм-тайм телеканал 

пропонує глядачам серію освітніх програм власного 

виробництва про мистецтво. 

https://www.louvre.fr/media-en-ligne.
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Щопонеділка в програмі #МузLove - знайомство з 

видатними творами класичної музики. 

Щовівторка - програма «Час поезії» допоможе 

глядачам по-новому відкрити класику українського 

поетичного слова. 

Щосереди - #БібліоFUN - програма про видатні 

твори світової літератури. 

Щочетверга - #KіноWALL - цикл відеолекцій про 

український кінематограф. 

Щоп’ятниці - #NeoСцена - знайомство з 

яскравими українськими театральними режисерами та 

їхніми постановками, огляди театральних прем’єр і 

яскраві фрагменти вистав. 

Ведуть програми письменник Юрій Макаров, 

письменник і літературознавець Ростислав Семків, 

кінокритик Сергій Тримбач, театральний критик Олег 

Вергеліс. 

 

 

Ми сподіваємось, що запропоновані онлайн-

ресурси стануть вам у пригоді під час навчання, 

дозвілля або допоможуть під час роботи. 
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ресурс]. – Режим доступу: https://www.rijksmuseum.nl/. 

– Назва з екрана. – Дата звернення: 27.05.2020. 

14. The British Museum [Британський музей] 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.britishmuseum.org/. – Назва з екрана. – Дата 

звернення: 27.05.2020. 

15. UA Культура [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://culture.suspilne.media/. – Назва з екрана. 

– Дата звернення: 27.05.2020. 

 

 

https://pro.europeana.eu/page/collections
https://www.wikiart.org/uk
https://www.wiener-staatsoper.at/
https://www.staatsoper.de/
https://www.louvre.fr/
https://www.rijksmuseum.nl/
https://www.britishmuseum.org/
https://culture.suspilne.media/
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Світ онлайн. 

Корисні онлайн-ресурси України та світу на 

допомогу навчанню, роботі, дозвіллю. 
 

Укладач: А.Г. Таранюк 
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