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АНОТАЦІЯ  

У методичних рекомендаціях висвітлюються ефективні форми організації 

навчання здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти в умовах обме-

ження освітнього процесу. Визначено інструменти спілкування у дистанцій-

ному навчанні: електронна пошта, відеоконференція, форум, чат, блог, сере-

довище Classroom, соціальні мережі та Viber. Інтернет-навчання як основа без-

перервної освіти націлене на оволодіння школярами навичок самостійної ос-

вітньої роботи, на формування в учнів ключових компетентностей. 

З метою виконання навчальних програм з іноземної мови були надані ре-

комендації щодо організації дистанційного навчання: об’єднання навчальних 

тем; використання міжпредметних зв’язків, оглядового або самостійного вив-

чення окремих тем; організація самоосвітньої діяльності школярів; інтеграція 

вивчення певних тем у межах інших навчальних предметів; щоденне он-лайн 

консультування учнів; впровадження елементів дистанційного навчання на пе-

ріод обмеження освітнього процесу. 

У розділі 2 були розглянуті технології та засоби ІКТ під час дистанцій-

ного навчання:  лекція, семінар, урок, консультації та інші. Було приділена 

увага до  відповідних рекомендацій Міністерства освіти і науки України, 

якими було визначено добірку безкоштовних освітніх платформ, для організа-

ції навчальної взаємодії всіх суб’єктів освітнього процесу. Розкриті засоби ІКТ 

як альтерантива традиційному навчанню.  

Приділена увага до ресурсів Британської Ради: інтерактивні вправи, ігри, 

аудіо- та відеоматеріали, Мобільні програми для вивчення англійської мови, 

додатки, в яких є матеріали вивчення англійської для дітей, Вивчення англій-

ської для підлітків, Бізнес-англійська, Вивчайте англійську через футбольну 

тематику, Teach-Nology, School Projects, SparkleBox.com, Рррst.com та ін.  

У 3 розділі проаналізовано ресурси та підібрані матеріали для вивчення 

англійської мови для учнів 5-8 класів. Для ефективного опрацювання учнями 

тем німецької мови передбачених для дистанційного навчання, у 4  розділі на-

дані інтернет-ресурси, які сприятимуть забезпеченню формування навичок та 
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вмінь читання, говоріння, аудіювання та письма, корисні посилання для вчи-

телів, сайти та підручники для вивчення німецької мови. В умовах карантину 

та організації дистанційного навчання вчителі французької мови можуть вико-

ристовувати сайти (універсальні, для відпрацювання відмінювання дієслів,  

словники, відео, ТБ, газети і журнали, подкасти) та ресурси, які наведені у 5 

розділі.  

Запропоновано перелік освітніх джерел та онлайн платформ на допомогу 

педагогам в організації дистанційного навчання.  

Методичні рекомендації адресовані викладачам іноземних мов загально-

освітніх навчальних закладів, методистам, учням, батькам. 
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Вступ 

 

У зв'язку з епідеміологічною ситуацією, що склалася в Україні, з метою 

запобігання поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19), просимо всіх 

учасників освітнього процесу дотримуватися протиепідеміологічних вимог і 

наведених нижче рекомендацій щодо особливостей організації освітнього про-

цесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину. 

Згідно з частиною четвертою статті 38 Закону України «Про повну за-

гальну середню освіту»  організація освітнього процесу та діяльності закладу 

загальної середньої освіти в цілому належать до повноважень його керівника. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 

року № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу 

СОVID-19» підприємствам, установам, організаціям рекомендовано забезпе-

чити, зокрема, організацію роботи в режимі реального часу через Інтернет.  

В умовах карантину вчителі працюють з учнями, що перебувають удома, 

шляхом використання технологій дистанційного навчання з урахуванням 

матеріально-технічних можливостей закладу освіти. 3 урахуванням 

надзвичайної ситуації та загальнодержавних протиепідеміологічних заходів, а 

також в рамках реалізації права на автономію адміністрація закладу може за-

пропонувати різні підходи щодо організації та обліку реалізації освітнього 

процесу, у тому числі здійсненого з використанням дистанційних технологій, 

коли вчитель знаходиться поза межами закладу освіти. Тобто адміністрація за-

кладу освіти може і має організувати, координувати та здійснювати контроль 

за виконанням вчителями освітніх програм. 

Згідно наказу МОН України № 1/9-173 від 23 березня 2020 року щодо 

«фіксації» освітнього процесу та ведення класних журналів під час карантину 

автономію вчителя має бути забезпечено академічною свободою, включаючи 

свободу вільного вибору форм, методів і засобів навчання, що відповідають 

освітній програмі, з метою впровадженням авторських методик із використан-

ням технологій дистанційного навчання. 

https://osvita.ua/legislation/law/2232/
https://osvita.ua/legislation/law/2232/
https://osvita.ua/legislation/other/71577/
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Враховуючи те, що забезпечити виставлення оцінок та фіксації тем у жур-

налі на паперових носіях за безпосередньої присутності учнів в режимі каран-

тину не є можливим, виставлення оцінок та зазначення тем слід здійснювати 

відповідно до безпосередньо проведених навчальних занять у дистанційному 

режимі через електронні та інші наявні засоби. 

Нагадуємо, що у класному журналі із зазначенням певної дати фіксуються 

лише навчальні заняття, що були фактично проведені за безпосередньою уча-

стю здобувачів освіти. Водночас, якщо виконання освітніх програм 

здійснюється із використанням технологій дистанційного навчання, за 

рішенням закладу освіти на відповідній сторінці навчального предмета у клас-

ному журналі може зазначатися: тематика навчального матеріалу, домашніх 

завдань, в також форми роботи (дистанційні онлайн-консультації, відео-уроки, 

скайп-конференції, тестування тощо). 

Під час освітнього процесу із використання технологій дистанційного 

навчання може здійснюватися оцінювання результатів навчання здобувачів 

освіти, що наразі фіксуватимуться вчителем (у зручний для нього спосіб), а у 

подальшому будуть занесені до відповідних сторінок класного журналу. Якщо 

технічні можливості не дозволяють провести оцінювання навчальних досяг-

нень учнів дистанційно, рекомендовано відтермінувати його проведення до за-

вершення епідеміологічної ситуації. 
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РОЗДІЛ 1. ФОРМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

 

Для ефективної організації навчання здобувачів освіти закладів загальної 

середньої освіти  в умовах обмеження освітнього  процесу рекомендуємо ви-

користовувати форми дистанційного навчання. 

Дистанційне навчання – форма організації і реалізації навчально-вихов-

ного процесу, за якою його учасники (об’єкт і суб’єкт навчання) здійснюють 

навчальну взаємодію принципово і переважно екстериторіально (тобто, на від-

стані, яка не дозволяє і не передбачає безпосередню навчальну взаємодію 

учасників віч-на-віч, інакше, коли учасники територіально знаходяться поза 

межами можливої безпосередньої навчальної взаємодії і коли у процесі нав-

чання їх особиста присутність у певних навчальних приміщеннях навчального 

закладу не є обов’язковою). 

Інструменти спілкування у дистанційному навчанні 

Електронна пошта – це стандартний сервіс Інтернету, що забезпечує пе-

редавання повідомлень, як у формі звичайних текстів, які в інших формах 

(програмах, графіці, звуках, відео) у відкритому чи зашифрованому вигляді. У 

системі освіти електронна пошта використовується для організації 

спілкування викладача й учня, а також учнів між собою. 

Форум – найпоширеніша форма спілкування викладача й учнів у 

дистанційному навчанні. Кожний форум присвячений будь-якій проблемі або 

темі. Модератор форуму (мережевий викладач) реалізує дискусію чи обгово-

рення, стимулюючи питаннями, повідомленнями, новою цікавою 

інформацією. Програмне забезпечення форумів дозволяє приєднати різні 

файли певного розміру. Кілька форумів можна об’єднати в один великий. На-

приклад, під час роботи малої групи учнів над проектом, створюються форуми 

для кожної окремої групи з метою спілкування під час проведення 

дослідження над вирішенням поставленого для даної групи завдання, потім – 

обговорення загальної проблеми проекту усіма учасниками навчального про-

цесу (веб-конференція). 
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Чат – спілкування користувачів мережі в режимі реального часу, засіб 

оперативного спілкування людей через Інтернет. Є кілька різновидів чатів: 

текстовий, голосовий, аудіовідеочат. Найбільш поширений текстовий чат. Го-

лосовий чат дозволяє спілкуватися за допомогою голосу, що під час вивчення 

іноземної мови у дистанційній формі є важливим моментом. В освітніх цілях 

за необхідності можна організувати спілкування в чатах з носіями мови. Це 

реальна можливість мовної практики, яка проводиться у рамках 

запропонованої для дискусії проблеми, сумісної проектної діяльності, обміну 

інформацією. 

Відеоконференція – це конференція реального часу в on-line режимі. 

Вона проводиться у визначений день і в призначений час. Для якісного прове-

дення відеоконференції, як і телеконференції, необхідна її чітка підготовка: 

створення програм (цим займається мережевий викладач), своєчасна 

інформація на сайті і розсилка за списком (виконує педагог-куратор). 

Відеоконференція – один із сучасних способів зв’язку, що дозволяє проводити 

заняття у «віддалених класах», коли учні і викладач знаходяться на відстані. 

Отже, обговорення й прийняття рішень, дискусії, захист проектів 

відбуваються у режимі реального часу. Викладач і учні можуть бачити один 

одного, викладач має можливість супроводжувати лекцію наочним 

матеріалом. 

Блог. Це форма спілкування, яка нагадує форум, де право на публікацію 

належить одній особі чи групі людей. В Інтернет-курсі з мови технології блогу 

можна використовувати під час навчання у колективі. Наприклад, автор (один 

учень чи їх група) виконав певне завдання (твір, есе), яке розміщується на сайті 

свого мережевого щоденника (блогу), потім автор блогу дає можливість іншим 

учням прочитати і прокоментувати розміщений матеріал. У учнів з’являється 

можливість обговорення й оцінки якості публікації і коментарів іноземною мо-

вою, що сприяє розвитку мовленнєвих навичок. 

Середовище Classroom дозволяє організувати онлайн навчання, викори-

стовуючи відео, текстову та графічну інформацію, різні додатки Google. 
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Вчитель має можливість контролювати, систематизувати, оцінювати 

діяльність, переглядати результати виконання вправ, застосовувати різні 

форми оцінювання. 

Соціальні мережі та Viber дозволяють створювати закриті групи, чати, 

обговорення тем, завдань, проблем, інформації. 

Інтернет-навчання як основа безперервної освіти націлене на оволодіння 

школярами навичок самостійної освітньої роботи, на формування в учнів клю-

чових компетентностей. 

Специфіка Інтернет-навчання, що базується на телекомунікаційних тех-

нологіях, Інтернет-ресурсах і послугах, впливає на способи відбору і структу-

ризації змісту, способи реалізації тих чи інших методів і організаційних форм 

навчання, що суттєво впливає на функціонування всієї системи. Учень 

відбирає й оброблює інформацію, висуває гіпотези, приймає рішення, спираю-

чись на власні роздуми, власне бачення проблеми. У центрі пізнання знахо-

диться проблема, яка вимагає роботи думки для її розв’язання. Пізнавальна, 

мисленнєва діяльність індивіда дозволяє йому виходити за рамки отриманої 

інформації, будувати нове знання. Роль мережевого викладача полягає в тому, 

щоб допомогти учням, стимулювати їх до самостійних роздумів, відкриттів, 

новим поглядам на досліджуване явище, предмет. Водночас учитель і учень 

залишаються учасниками цього процесу в активному діалозі. 

 

З метою виконання навчальних програм з іноземної мови в 2019/2020 н.р. 

у повному обсязі та роз’яснення окремих аспектів щодо організації дистанцій-

ного навчання вивчення іноземних мов учнями 5-11 класів, керуючись наказом 

Управління освіти Подільської районної в місті Києві Державної адміністрації 

від 11.03.2020 р. №68 «Про призупинення освітнього процесу у закладах за-

гальної середньої та позашкільної освіти усіх типів та форм власності Поділь-

ського району  міста Києва» надаємо методичні рекомендації щодо організації 

дистанційного навчання: 

- об’єднання навчальних тем;  
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- використання міжпредметних зв’язків, оглядового або самостійного 

вивчення окремих тем;  

- організація самоосвітньої діяльності школярів; 

- інтеграція вивчення певних тем у межах інших навчальних предметів; 

- щоденне он-лайн консультування учнів; 

- впровадження елементів дистанційного навчання на період обмеження 

освітнього процесу. 

1. Об’єднання навчальних тем. Відповідно до Державного стандарту 

з іноземних мов та діючих навчальних програм МОНУ з іноземних мов, 

рекомендуємо скоротити навчальний час на опрацювання тематики наступних 

сфер спілкування: 

• особистісної (я, моя сім’я, мої друзі) на усіх етапах навчання; 

• публічної (країнознавчий матеріал) про Україну та країн, мова яких 

вивчається та теми регіонального компоненту навчальних планів в основній та 

старшій школі; 

• освітньої (шкільне життя) на всіх етапах навчання. 

При корекції календарно-тематичного планування здійснювати 

об’єднання навчальних тем з урахуванням вікових, психолого-фізіологічних 

особливостей учнів та рівня сформованості комунікативної компетенції. 

2. Оглядове або самостійне вивчення навчального матеріалу. Мож-

ливе з урахуванням вікових та психолого-фізіологічних особливостей учнів 

шляхом розміщення завдань, запропонованих для самостійного опрацювання, 

на сайтах закладів загальної середньої освіти. 

3. Скорочення кількості годин, відведених на повторення  програмо-

вого матеріалу та для узагальнення вивчених тем  

Відповідно до Державного стандарту з іноземних мов та діючих навчаль-

них програм МОНУ з іноземних мов, рекомендуємо скоротити навчальний ма-

теріал з повторення тем. Не відводити окремим уроком опрацювання домаш-

нього читання. Внести зміни в календарно-тематичне планування, скоротивши 
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кількість уроків, відведених на вивчення теми та , уроки з узагальнення та сис-

тематизації знань по темі. 

4. Види і типи контролю. Рекомендуємо не скорочувати види фрон-

тальних контрольних робіт, визначених навчальними програмами. Під час по-

точного контролю: надавати перевагу тестовим завданням,  виконання яких 

займає не більше 15 хвилин навчального часу. Не ущільнювати 4 види семест-

рового контролю. 

5. Використання резервних годин навчальної програми. Здійснити 

корекцію планування, скоротивши резервні уроки для засвоєння програмового 

матеріалу. 

6. Он-лайн консультування учнів. Запровадити у закладах загальної 

середньої освіти он-лайн консультування учнів відповідно до складеного роз-

кладу занять на період обмеження освітнього процесу. 

7. Впровадження елементів дистанційного навчання.  

Доцільним є проведення "електронних уроків". Під електронними уро-

ками слід розуміти набір навчальних матеріалів в електронному вигляді, що 

включає зміст уроку, завдання та вправи, демонстраційний матеріал,  додат-

кові відомості з теми уроку, оформлені у вигляді окремих файлів. 

Для ефективного опрацювання учнями тем, передбачених для дистанцій-

ного навчання, слід застосовувати інтернет-ресурси, які сприятимуть забезпе-

ченню формування навичок та вмінь читання, говоріння, аудіювання та 

письма. 

При цьому слід пам’ятати, що: всі види контрольних робіт, визначених 

навчальною програмою, мають бути виконані; зміст програмного матеріалу, 

незважаючи на різні способи об’єднання тем, має бути відображений у кален-

дарно-тематичному плануванні та записах вчителя у класному журналі. При 

цьому до класного журналу мають бути занесені лише уроки, які були фак-

тично проведені. Відкориговані календарно-тематичні плани необхідно пого-

дити та затвердити в адміністрації закладу. 
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РОЗДІЛ 2. ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЗАСОБИ ІКТ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙ-

НОГО НАВЧАННЯ 

 

Відповідно до Положення про дистанційне навчання, затвердженого на-

казом МОН України від 14.07.2015 № 761, технології дистанційного навчання 

можуть використовуватись у закладі загальної середньої освіти  при 

проведенні занять через мережу Інтернет під час карантину; участі в інтернет-

проектах, конкурсах; отриманні консультацій тощо. 

Дистанційне навчання організовується за умови наявності відповідного 

кадрового й системотехнічного забезпечення та здійснюється через такі 

форми: самостійна робота; навчальні заняття; контрольні роботи. 

Основними видами навчальних занять  за дистанційною формою нав-

чання є лекція, семінар, урок, консультації та інші. 

Рішення щодо навчання за дистанційною формою приймається 

педагогічною радою та оформлюється наказом керівника закладу загальної 

середньої освіти. 

Рекомендуємо: 

1. Під час організації дистанційного навчання чітко дотримуватися 

нормативно-правового забезпечення з цього питання. 

2. З метою забезпечення організації освітнього процесу та виконання 

освітніх програм використовувати інструменти онлайн-спілкування та елек-

тронні ресурси й веб-сервіси в синхронному та асинхронному режимі,  веб-

ресурси, розроблені педагогами, практикувати індивідуальні консультації та 

самостійне опрацьовування навчального матеріалу. 

3. Інформувати всіх батьків здобувачів освіти про особливості 

освітнього процесу в період карантину. 

4. Надати обов’язкові рекомендації учням щодо використання веб-

ресурсів, послідовності виконання завдань, особливостей контролю тощо. 
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5. Для ефективного впровадження системи дистанційного навчання 

передбачити форми зворотного зв’язку (контролю) зі здобувачами освіти та їх 

батьками. 

6. Використати можливість сайту закладу освіти через створення на 

ньому вкладки «Дистанційне навчання» з розміщенням у ній інформаційних 

матеріалів та посилань на додаткові ресурси (відео, завдання, тести) та корисні 

ресурси для самоосвіти. 

7. Розглянути можливість використання безкоштовного сервісу 

Google Classroom та/або безкоштовної, відкритої системи дистанційного нав-

чання Moodle. 

8. Перевіряти не апробовані вчителями  веб-ресурси на їх 

відповідність освітнім програмам та віку здобувачів освіти, доступність та без-

пеку. 

9.  Створювати закриті спільноти в соціальних мережах (Вайбер /Те-

леграм/ Фейсбук /Інстаграм) за визначеними спільно з батьками, педагогами й 

здобувачами освіти принципами організації груп та правилами спілкування, 

навчання, тестування. 

10. Використовувати  інструменти спілкування в дистанційному 

навчанні відповідно до наявного системотехнічного забезпечення (електронна 

пошта, форум, чат, відеоконференція, блог тощо). 

11. Практикувати уроки через Skype, zoom; підготовку завдань на са-

мостійне опрацювання через платформи Kahoot, Quzizz, IDroo, Miro, Moodle. 

12. Сприяти навчанню учнів 11 класів щодо підготовки до ЗНО-2020 

через індивідуальні консультації, самостійну підготовку на веб-ресурсах 

УЦОЯО 

http://testportal.gov.ua/,  

платформах   Promethеus https://prometheus.org.ua/,  

iLearn (школярі) https://ilearn.org.ua/,  https://studway.com.ua/ilearn/. 

13. Використовувати такі інструменти для спільної роботи вчителів та 

здобувачів освіти: 

http://testportal.gov.ua/
https://prometheus.org.ua/
https://ilearn.org.ua/
https://studway.com.ua/ilearn/
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• https://onlinetestpad.com/ua — конструктор тестів, опитувань, 

кросвордів, ігор та комплексних завдань; 

• https://learningapps.org – готові навчальні вправи та інструменти для 

створення тестів, завдань; 

• Google-документи. 

    14. Активно використовувати інтернет-ресурси для самоосвіти: 

EdEra,  iLearn,  Рrometheus,  Розумники, Освіторія, Youtube-контент (освітні 

Youtube-канали, відеоролики і т.п.). 

Звертаємо увагу, що відповідними рекомендаціями Міністерства освіти і 

науки України визначено добірку безкоштовних освітніх платформ, для орга-

нізації навчальної взаємодії всіх суб’єктів освітнього процесу. Серед них: 

Prometheus https://prometheus..ua/ 

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

edX https://www.edx./ 

Courserahttps://www.coursera./ 

Matific https://www.matific.com/ua/uk/home/ 

KhanAcademy https://www.khanacademy./ 

Доступнаосвітаhttps://dostupnaosvita.com.ua/ 

iLearn https://ilearn..ua/ 

BeSmart https://besmart.study/ 

ЗНО-онлайнhttps://zno.osvita.ua/ 

Відкритий Університет Майдану https://vum.org.ua/ 

Codecademy https://www.codecademy.com/ 

Duolingo https://uk.duolingo.com/ 

Lingva.Skills https://lingva.ua/ 

Hogwarts is here http://www.hogwartsishere.com/ 

На урокhttps://naurok.ua/ 

Educationhttps://www.youtube.com/education 

2.1. ЗАСОБИ ІКТ ЯК АЛЬТЕРАНТИВА  

ТРАДИЦІЙНОМУ НАВЧАННЮ 

https://onlinetestpad.com/ua
https://learningapps.org/
https://prometheus.org.ua/?fbclid=IwAR048IiA_sRoAi3HlT0PYfVzwVyHFcSmQsAJg1UFFE6UgN1mxgmkYmaGQxs
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ed-era.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR2l20glHk0TlizOfE-IyCbuZ8aqbgSTg5Fsz8UN3B48Uh7gSljh216mZV4&h=AT2Uw23KPbZPaAKZKl6gnbHCRNMvs4fiwUbwo09-CdNwyuaPVo9Gqu9TlRoT7fDxIGnwEQyeUz0Nb6iBpBm4c7zx1XgWksUWDM7jhjBE9SwIFuVC3Clq0v6o3p_iMW3DyMz5z5i8w7aOrJSddbArC85G_49rj7XUFt8N9HgZFRqTda1CdYn_YgD7lU4VBS5BnwpP774OMl6qq-_7H_ton21ha2CDoYSeaFtmRmA4bAagv2iKhWnL0bX3FA2ZT0570Z4Mo-w2-moOxI1QDftoaPWc5NCJqf-kNPG1aakCCBBGKAwubTL3MWCIzS9frj8OQnrIdzXKAMPX7Smoa0q8nkhlSGh1LigxWcg65h1lQj4wDEIDZOrkh5g6WayBa64qDfjXWR8Y64ou2iXR0kyEDYllTYiyPLBQCuyUwQb542O9SziczoM-Q3cOKTPV8db5q-Rl6vfV-WazbQDqq45AdDiCI1eEptDzzyLXDv5EKHaGLs4YLTnGygrJf-oqgUQYXwJQa30att-YcEjEZ97RqGRR6Nhcm9ywHFpDhY95DY_sN6O7NH1vIoXBNlxmwoA2PCAuP6yuJKZCa4FN8TPKtaHvLnTadOSX_1Jm7E0nFUvo9dsamhubUKEPtaNzMrXM0l5rhTVpvTL6Vg46K1aZW8qMWS-owewZigiGJh74XqDZao0L
https://www.edx.org/?fbclid=IwAR2pqENTyjjvpnvU-bVEEbf-5vZZRSy-SmnECIm9c-0BuTOUff_Dw_c1Z84
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.coursera.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR27Sf5jMIQd4PJkm6WFy443hrWrUHW1t3NrGSKh8HUR4RbtLHDv7XPU3S4&h=AT3uM6uCQhNaZcSF6k3lf7_JC7SMv92snZpiAr1epmkEqcsoPCH4If2NFUWYGHn_PMSFsX2WNuEJ6d0Sc8asYuHaqS0z-D1F-DA4lJkjJhYzHalKWmXv3nPyUXMnShcoPJf6ypQwTx3d8_0WiDsyFR1j7kCG1BC81XzovEnikl5vMgNNS9BRzbLiYgNskv-kjmbH11QLN2BXfoRdHc6Aqiuafb-uOPgYuG-AmKGNvLnWB1nyY-wCZ9euupauecYWU1afF0ZpJPOfZqN2s3dyjkaR0jN2bsAjdQ-m_7FXClXXrJYdigyBHFSn_jkDtU5JOZOAD9o5zzo5qmYe3M-lc9D2J5AKOBD8wqJqSC1lZR4FQJP-TXUHPwVKBIdJ2SV27j7sGvbRqaem0oelkMi1sVrYt_JZ_aQS3S-wycI-kEaaPP9iCxOBLEpyv6PTy2RJmedp-AhKm4tTvpWTJxZJdoI7uUfPXKys_9kcG7QAiSq2e8nTdQlwK295yy2wF7jKuJVTx8Z5okF9WMQRYC_VxRSN4MROCFADW6jOCqMzBBdruvPkoODQ9NckvE9lHGc548TooTlz5N2BnrszqMVEUtIcTThkHTs34bebu_RfaaEVqeYJOLu8Ed52gGADTwIZGw54Yvik80LQBZjMg9sil5PkUOcfQEactjJ_Rr4jmV-NsUjxo5ZjZ8s
https://www.matific.com/ua/uk/home/?fbclid=IwAR3uiWrIyERr98yYJVhAiSaNqM7XlovgUe6sNeayxb0hnMFEZkZ8DuweL2o
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.khanacademy.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR1fsaNSQXrR84wlQT4AwV6jXensp1YiDbjWdccRi9QWJ65ZNle0IKUWymo&h=AT37t_ifrNMqI5nI4zVh8cDKD6qTC7seFF4ePyZVj8d8U5wNJq76dWplzgpZwDj0zr1BEqL2Yc2MJtaeMUOPhIwypKscQLT9SlwSBlD7K7v5FSJ2FoQfYB3Z9wYo1OsIU6HwlE42j-8Tw7UIz3ZulKTgzYKiTqabT01_q-nqrvbPjmDl-Tfljxbl1B41XySxL6AKG7k8A8lIlzoxGTUV8KHdYp4wFBADndhcArGACTk2b7g3vgVlqS-CTMDKfX6P9LAP8dDNrWcLH4HCIvmFliNhDRRa3bVDDwLZQDzo0nXF3ctJ3tiafjOS3-LmmkD5zaByDZdkQlJRKEE0TZmfQuiRyP7vo72KHIMtw92WQykzQAVM3e4t2EBfbZ0vZlIAYORn-pnSXP-_MWJ3XHH4QYhnN6DEbOFPSkAEMDue1Uu2-3dAK6pgS7WU9WH4e75vwt2HfUphGk-bCJHDmrtXq-jp_g0zZ26wFsQfpyRBRKxkDdEVHGA28Lv8Pr4FppA7e-_lONb1TgDVakGSUrlAYrNQ2hc39WghTFLriHc16-MmbUe6mADhDrMWT89D5Fux7pZsbgUB6mxV0if_TbNem05QB2tZUw1j2BKJUe36vrxAPq2qa8drSy-jKc2ZxMKzjrdIjCPEARaBit4hY2zgwXr4pC8OAKYz2BjvujEWnTdzDrYj
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdostupnaosvita.com.ua%2F%3Ffbclid%3DIwAR2Joxp4mEdS19_RUXNq8Va5466wMXImMA-n7TgIS0RLuUWHkIIBO9Oj8CY&h=AT04qkn8-RiKi0jKZJLxNjvIoY_UHJkYou64_NZO_vJhNwjEDPAQAaQ30SBOzo4LVwowZbuhbMg9YBYF8r6u8ymdT0jqbKXXjblR_-E1bonyYJmkZcxT6CG-YaFJNWBrPb91H7mG_zl_YK0KeYAxDfkna1nnvOjtXWu8hAmxTv1UkThXcDi_tUz2MhACthkWLOhthGhSqdB9Aaop5HExYus2_CTjymiG7eD3ldPrIGvknoOyNbNaFgHJnbIhK66p9uZX6mTaCkw7YbQSITKfWxQFgX537g8td8s8b6OubJFe4g4H3M5xxkIu0meABT33tTnGujn2A5gtb-N6yC2OO4WsUyRRW7naWtez0ZIiUU6Fawo-fcg-yTJ3f1Zoll9OLNyW9afsM9kSRaoutkByEtZMf39lnaaFdeeSmg6bxOoyp6UCDczoYY7tA5eTcO3s9rUBZzFvY1nyttouM0vUo7esFEiZA8dD_Cnu0EsN2Y-hfR37Cr3xHnSh0IzZylNn6w8PUwtUUsDnxG22LCiFxA8b-AF4L5Mt5iTa2APIPEgg9Z5fwA_lR29SWEPL0tWtjwsE9dqT0muMiJmzQBlcEbqQV269Er2llpdsi7Wvx_jYKE7ipm3e74sqcN_25VetRQMk54MpIWuONokqb9F6AG4tMiW4YWGNEgZZ7q-UXERizqoW
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Filearn.org.ua%2F%3Ffbclid%3DIwAR2Zs3K1OrdbV1hRvF86Yn6ticLnduj00lP1lY9qe5HOxRjLTddUqOGEKvM&h=AT0UwU6KeN8JbevymW8QxAo65pcJJVy18qIMGsDo3iKe9hHN4lq32hmScVcoTF8hTkjoRH8h-JKnrsEJwyEA-jd44fA1HWEBAObHo4BRCNI4kp6SguVfltQsq4SpVDJv1rmcXQIX60VohLLC06zC54GSzEBvg3glwfjokmbinq6oEAk40dU4iRM77nGotAgnCn1WoC-Q9X5n_rpS7qHXdbMY3y4ziRwYHdo8aUWMDJtbgMe9eywkD0kPt_vKirZ2Qe4Px2N61cjTqeRzw3TizPqhRpzTYFYVehtDackAgYqFeQfrp1IPl1kusu1NzTqax-IAz_nFzOajUrFw-ti71E3KiPRXtUHe01M8130UPz-knG47BiK88fyPyOq_nZBj0BSf3eLPgntwLrKj7Dd7Y2ijoMc04c2-yEDssLz7pjFTi1_YDL6gt7sUb_CYyE5TOW2K8LdS1a_-A1jjeefStiTzhkMnF8jfq7V8GkoygKO0Wqa2qZNDnk6KUJ1vUGq4dlEpkeuh4sW3MxnveanMgUKV66fnGbjETxZbwtTsa6hRqhR0rTeX2nj4n9CSs6FLUbfb-CG5Dc1FkKaBNXUex5fKq8u_VTnTZ8pn_VNZqOLl0D1yPbe2SB6-uRYxDQVFgpqsDQG2YNb0BuKNTr88HfIfnUKH-YDUZ2gGJbiFZG6l112V
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbesmart.study%2F%3Ffbclid%3DIwAR0xHh1cHdTNwxMFFfI3j-6F1aL-vTVJJn0JTTz2Rz2iMMQ--AUvv7wKdS0&h=AT1Bod255sYcrYuPo3fnhBOOlWWZ87FoB_HekpK7L83YmpU1qLODGUBOM4_u54zEatNgiimvIeYOV7kCHIt9U8fF53jhYy-iEiiQA1Sf67C4FerLHTwkC0pPH2HM3MBIHFl6PfMlU2FkM8lcIB0TO1_ebK3wMFA4bEwQgPqhDAGLSlJ2zc1wxKZMi0tdnLS7e_62dNjs8qlsJv_ea9N2ccUi4QfbkvqVBhqHGKpPSly4uyfYx9et9e0JwvadWTePsKPT6aDqQ2y6-riTBolSaBR4IiGy7pAUIVXp5t2MsP3OJWrRHKILEKekE2VCAgcoK7Vcf6ygvV32pFjhmvcqf7u22BMUzMVxLXUPXXv8qFJ50cZKt9jWFoZzRC78Pf31Esx4mWZeBuEi7ZoX4Wn-Hs_1Nq9VxLUXKeEpbHs_0V9PeJNCeq903yCPq5J3NOyaG9n6ZEYk__GcWUuj6LpPEEy0k6_jiFi36q2FStMBQW0IRWUOkdCS8omGrUX3M401WE1THmE3AGjdInNO9oc3S1DxUY0f2flGRISCXFvX_NOt-W6LBEv4bZYjvDGGz3EiQSZcVAEfyK4Uqf6rx3qqrZmNfGulWwRCLJ3t0X3oTEtz-J319xxsgH8OJFPfifhgXaVKCm933nVxZ59H6L0Slvl0JeFetRTqPO1HQSFmbcWp5VDL
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fzno.osvita.ua%2F%3Ffbclid%3DIwAR28fUw8ZKqYNtlTdUcV3kb-pYjQN1bLafrpoWU0YPUS0pXIPODCbIsSjYo&h=AT0hcO90ZscZt9HhrqXSfg-ZQKRXHh42VRmNKTAxtlp6OuQkTyrOWxB18yWNXvh9_4OKyKnHGg0JXjEiFlDQ1jqhUQiWL0KqPMpfE3mlnQ65xFO8YuV5BYOPq47-gF3eXMuSPEcv8gGn2eG621fRTDV_iYI7RhGG55qW6gPWZND6AAXEzXSy48u2dMJgdgjRHFQ2cVt2WGqDaFPsElw4O1P1X0XKhBZPTs0ys2h-Z04v-g-ezNml8jFH407MG8QunsTqEPQhrxjpWA-GQ-7aP09N0IDrC-HpYS6PVR9LNm80_7SWFvind4reed76hBGgtMF1sIYcsx9jLpOKcUuraI_8BpR5uv0JJtcqTH3_nQ28Y40EcPh-EIwTAU6KQdnF9OulwNh0iBhNUr9jItrDwAN_aRxLPkBlpTS1dqVDqfR6Ezq3lh2_3aqzABRQ-fuwpbW9c0GsFpT3_Q2i8dMdjStPwR1BOWJCffVYphRwCjKN3ktf4gx8796BQq8l2WtkKjwEdUInG6xm6r3UAERjrI-feY9JBzYG3l-5smYeV1ENUCe-C7MV_GYelWro0yfKiIxetA_4QeN6ItP9LRDESgdu_e-jA-HAxd5cvJYJ5wuG2OvtpQiCiCTfJSCt7DXytBgmRce5x0I4K0xhwNdCqKzXfJuxHWxLz784vx8Be0jZVP7f
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvum.org.ua%2F%3Ffbclid%3DIwAR03IW-XudFtR47GRYAh8YHmQZdVL6Qymu3eXEvc2CbzktHEuUROTjfTvu4&h=AT0ropmJXGtElkaIYwEoA4XanfahPrdpwYnMXjrxLYDaqCaJXEG-SEHXN2RENDWtsR8dQwyYOyGcOP1ZDhzJGkYY-uM9XpY4iHhMI2QjBnXdHQXYQxS8ocdYA03qetzOpGp9J5Lv12f8mzwsJoAv07miYIV1_BSbiVMlVnCc0NodhfAS2v9NoMGtJaFFPGLtBCXCPcANRyWx1JqD1vWIMgDxNfvbKSFXQzFK9dTTsiS_jrVpIZvehFFdiAqs6KSUIWyhNez8oD69jrFW01W7PB8G0zemAxwHH6wtRc7ENaLEfdBITtduK_bwf0FLA9-nVWcePyIv_DLVc0Sh8oBZNGlXKpZ0Mp2XDQyUQ-JUwP1ux_rE_b-6k9ehBRzGeU1d2MwYIL-VKL5JyYC-V1huqJXxa5KeZKxXPpenEgg1oNgiaTNHliV4iv-APGw4BudlZ26YMoILkcNUXUpSZrHwckkkZMuo7pE8u_Is4bWsvVgqg77pk5OLmbonovtfGj_sn4A4tsJ9ql-a-5N_m8tr-79XWKMzBZ-UVnuX0RT0Fymhhk1rP4TosNEU_ltb9xclaw68wUOFV2vbc0LusAAAa5_WlksW4e9o_gyivR8v-3guCmAdFDk8RJXmQICS4Y12UhEfA-xLi4cPbp3nJG5drkxTL2oZg6PD_RkhQnFvhP9OJ8QE
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.codecademy.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1FlpDmJUVm5zWXyLw1vuZhJLbnr0HThwNMd73Tqg5Pn-jOgwvh4ZB5jPc&h=AT2hIcI68qAnrhWKXUD5KkATbEq6uQvBXaxqtPwlA6q218dB7NoLpve9flV36_lLfRRdFUQvushEfnxmO6Ut4zh7EYfZlPvx8I2zuDYeWhROQmBMIFXf1PY44WJc3f5RDxnpUszH2wXPRnOeAjH5u59ylMFiGcfSLmu30hFpsofLuplmb48ugYjEUP00QD4bO2TwXvBJzr9w6zL3DvBp156-pxFNrLXcKoL_wvvOz2f-9gF_aqDiadDQVemMdSD1JncpupzF5_WcyTS63KHyP6YkUc-pFS3dgf5JGc21rn8gNUb1TUm6Nll4GbA3JJRCV-SM9E28RMm0EptYBT60m6onNA5hAP_qi9emLGT8GJ8_4Ot0fB8VE3FKVO6GjOxiyjnCu8Px8QreKYwKkaxJXJdPOcJvXCksRg7WhqY7YkLYGdX8OyiwRfIH5ZySc6HPWQFjECJ30zmLso0BTszfiTy_WsaYQj995E21kAJapIFIVclERIIFZMBtDdGQlvEOItjFXceHf_S0fOQ3f23-KDNXAv0qYngFEIKGzLcp3oLp_CVF8bQn6MqmqLFnj54oDc5W3HmocEimhlqCXpGStf3Lt5Wo0edAlAIjdGPC8GCd_6x9qSGGB-0yNyr0ciBm2uQR9LEzSfU5BUYVmrDKDGP2GbPHQpTJMH6V-s6K0Gs9cRcw
https://uk.duolingo.com/?fbclid=IwAR0N1feCSrITYy9hk-Vu5Iw0doqC0xJmAacfp7XLtx_o8k0UZK8cZ7ZE18A
https://lingva.ua/?fbclid=IwAR0fYNcY5MqvzpkfRpawWldYNd-MPUVdkSTAtnu4qzhaAAQmUDUwt0ly8qk
http://www.hogwartsishere.com/?fbclid=IwAR0PGEDrOiyQqa2JMwirozFr40cW4sYS-uDRNntNNjlKBoDUlw6JuFOEB7U
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fnaurok.ua%2F%3Ffbclid%3DIwAR1ALru1qRFkvnvqFL7tus6rpMU8t5a2l8XZvJ0Bs2mcNArCOWFx7kjj53g&h=AT0rr7PhS44Z2ughWefboJt2DAzmZz0hy1SWhLWwc9nK23B8pR1qvbWl1smTi6tw_6JX6A3VOg_tCdQZqGctwxXvfc91UJb3tpXbwv1iNmkMSnGZ4Ac8FSW7GsnIaIcXmuBlEtGQrx9LpzDa5UUfUfD5_txb8HU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Feducation%3Ffbclid%3DIwAR0ae9drimSig9M0MfUns4qxvvolfCgfV7I7_BrY-3z1E4mjFntszvVZ93Y&h=AT1faw1BAzniUSPN0WpjW2BdB2NoJBB1u2Hw-1Gc5GGy8hf2T4zskYDPU3F3QIpb2ofZAroYRPIHfs4W-c7VfeNTFwDmWgGvYzfSo4__4nEFGi9P4fGhtvMuToNP6szVPqyDcZRGWlrLic7PW2604qWZIXsH44Y


 
 

15 
 

На сьогоднішній день нові методики з використанням засобів ІКТ є аль-

тернативними традиційному навчанню іноземним мовам. Ця форма 

організації уроків є найбільш доступною для роботи в умовах карантину. 

Комп’ютерні навчальні програми дозволяють тренувати різні види мов-

леннєвої діяльності і поєднувати їх в різних комбінаціях, усвідомити мовні 

явища, сприяють формуванню лінгвістичних здібностей, створюють комуні-

кативні ситуації, автоматизують мовні та мовленнєві дії, а також забезпечують 

реалізацію індивідуального підходу й інтенсифікацію самостійної роботи уч-

нів. 

Можна виділити наступні інформаційні засоби, які використовуються для 

вивчення іноземної мови: електронні підручники та посібники, які можна ви-

користати за допомогою смартфона або планшета, електронні словники, до-

відники та бібліотеки,тренажери і програми тестування,освітні ресурси Інтер-

нету, відео та аудіотехніка. 

Доцільно використовувати відео конференцію Google Hangouts.  Прове-

дення бесіди – процес голосового зв'язку між спікером і слухачем через 

інтернет. Така форма роботи надасть можливість проведення консультації для 

учнів в режимі реального часу та віртуально бути присутніми на уроці. 

Перегляд фільмів в оригіналі, новин, кліпів, відео-уроків також значно 

впливає на процес вивчення мови, формується комунікаційна компетентність 

учня. Це стає можливим через використання сервісу канал YouTube. 

Рекомендується використання Європейського мовного портфоліо – од-

ного з інструментів європейської мовної політики. Версію для дітей 7 – 12 

років, які вивчають французьку, німецьку чи англійську мову, можна заванта-

жити за посиланням: 

https://www.libra-

terra.com.ua/userfiles/pdf/metod/movne_portfolio_7_11.pdf 

Аудіододатки для вільного завантаження 

https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/ . 

Онлайн ресурси для учня 

https://www.libra-terra.com.ua/userfiles/pdf/metod/movne_portfolio_7_11.pdf
https://www.libra-terra.com.ua/userfiles/pdf/metod/movne_portfolio_7_11.pdf
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https://www.macmillanukraine.com/teachers/get-200/ . 

Тести ЗНО онлайн з англійської мови 

https://zno.osvita.ua/english/ . 

ЗНО онлайн 2018 року з англійської мови (2 варіант) – пробний тест 

https://zno.osvita.ua/english/283/ . 

Тестові завдання з читання та аудіювання 

https://test8poly.jimdofree.com/fce-first-certificate-in-english-upper-

intermediate-listening/ . 

 

В період вимушеного дистанційного навчання в умовах карантину, всі 

учасники навчального процесу зіштовхнулися з необхідністю терміново ство-

рити умови для організації процесу навчання  учнів.  

В 1- 4 класах дуже важливий контакт  вчителя з учнями, оскільки в цьому 

віці діти ще не спроможні працювати самостійно. 

Першим кроком в вирішенні цієї задачі стає об’єднання учнів (батьків) в 

групи за допомогою програми комунікації Viber, та обмін електронною пош-

тою. 

Через ці засоби можна інформувати батьків, та надавати домашнє зав-

дання по програмі навчання, отримувати фото з виконанням завдань. Однак 

така робота не продуктивна для такого віку учнів та потребує багато часу від 

вчителя.  

Для цієй категорії учнів найбільш підходить програма Zoom в режимі 

конференції. Ця програма дозволяє вести урок в он-лайн режимі. Спілкуватись 

з учнями, давати пояснення по програмному підручнику з робочого столу 

комп’ютера. 

Однак для якісної роботи з цією програмою потрібні певні навички, дос-

татня швидкість інтернету, продуктивність комп’ютера та платна версія про-

грамного забезпечення тому, що безкоштовна версія, яку використовують вчи-

телі має певні часові обмеження конференції. 
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Вчителі іноземних мов опанували та успішно використовують різні плат-

форми для проведення онлайн-уроків з учніми у формі відеоконференцій: 

Zoom, Meet, MEL (My English Lab(Pearson)), ClassTime, Google Classroom, 

Class Dojo, Discord, Skype, «Viber» - групи, вчителі записали власні уроки та 

розмістили їх на каналі YouTube. 

В 5-7 класах використовують наступні ресурси: Viber, e-mail, Zoom, 

Youtube, Онлайн платформа МійКлас, опановуємо Онлайн платформу My 

English Lab(Pearson). 

В 10-11 класах вчителі працюють через Телеграм (аудіо, відео,фото), Вай-

бер (аудіо, відео, фото), через ел пошту, Zoom, опановути MEL ( 

MyEnglishLab). 

Використання інтернет-ресурсів: вчителі добирають онлайн-відеоуроки 

чи відеофрагменти YouTube-каналу з будь-якої тематики: алфавіт, пояснення 

правил читання, граматичного матеріалу, різних розмовних тем: “London”, 

“Great Britain”, “Animals”, пісні та ін. та розміщують посилання на сайті школи 

у розділі Англійська мова. 

Вчителі англійської мови пропонують учням здійснити екскурсії музеями 

світу англійською мовою, використовуючи добірку матеріалів онлайн-сервісу 

Google Arts&Culture. 

Додаткові освітні онлайн сервіси дистанційного навчання, які використо-

вують вчителі іноземних мов: 

LearningApps - сервіс доступний англійською мовою з тестами. Крім анг-

лійської  та інших іноземних мов у ньому є також завдання з природничих наук 

у вигляді тестів з різноманітними темами. 

Quzizz - англомовний сервіс для розробки вікторин. На сайті є також чи-

мало готових тестів із різних предметів та тем. 

 

Працюючи з інтернет-ресурсом під час підготовки до уроків педагоги ма-

ють можливість  використовувати матеріали спеціалізованих сайтів для вчи-

телів англійської мови. 

https://www.classtime.com/uk/
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https://www.youtube.com/channel/UC-qWJlvaPME3MWvrY-yjXeA  

https://www.youtube.com/channel/UCzuOCMm4bYELiv-DZAgfm4g  

http://www.bbc.co.uk/learningenglish/  

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/  

https://breakingnewsenglish.com/   

https://grammarmancomic.com/   

ZNO 

http://lv.testportal.gov.ua:8080/  

https://www.flo-joe.co.uk/fce/students/index.htm 

 

2.2. LEARNENGLISH | BRITISH COUNCIL 

 

http://www.britishcouncil.org.ua/english/learn-online/websites 

Інтерактивні вправи  

Ви можете вивчати англійську онлайн на спеціально розробленому веб-

сайті Британської Ради. Сайт містить сотні сторінок аудіо, тексту, відео і більш 

ніж 2000 інтерактивних вправ. Ви можете зареєструватися на сайті і додавати 

власні матеріали, спілкуватися з іншими користувачами й завантажувати 

безкоштовні ресурси. 

Ігри  

У цьому розділі Ви зможете знайти різноманітні ігри, що допоможуть 

вдосконалити англійську та просто весело провести час. На сайті також 

опубліковано безліч веселих та корисних жартів. 

Веб-сайт LearnEnglish: Розваги та ігри 

Аудіо- та відеоматеріали 

Британська Рада пропонує численні аудіо- та відеоматеріали для покра-

щення мовної практики. Серед них є подкасти з оповіданнями, аудіосеріали, 

створена спільно з ВВС добірка телепрограм для вивчення англійської, а та-

кож навчальне відео з поясненнями, як правильно використовувати мову в тих 

чи інших ситуаціях. 

https://www.youtube.com/channel/UC-qWJlvaPME3MWvrY-yjXeA
https://www.youtube.com/channel/UCzuOCMm4bYELiv-DZAgfm4g
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/
https://breakingnewsenglish.com/
https://grammarmancomic.com/
http://lv.testportal.gov.ua:8080/
https://www.flo-joe.co.uk/fce/students/index.htm
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Веб-сайт LearnEnglish: Слухай і дивись 

Мобільні програми для вивчення англійської мови 

Британська Рада розробила цілий ряд мобільних програм для вивчення 

англійської мови за допомогою різних пристроїв, таких як iPhone, iPad, Nokia, 

Samsung, Ovi та Android. Ці програми містять подкасти, серіали, вікторини, 

ігри та вправи, що допоможуть покращити граматику, словниковий запас та 

вимову. 

Веб-сайт LearnEnglish: Додатки 

Вивчення англійської для дітей 

LearnEnglish Kids - це цікавий освітній веб-сайт з вивчення англійської 

мови для дітей від 5 до 12 років. Сайт пропонує онлайн-ігри для розвитку слов-

никового запасу та граматики, різноманітні оповідання, відео та інші вправи 

для покращення рівня володіння мовою. LearnEnglish Kids також стане в на-

годі викладачам і батькам оскільки містить сотні безкоштовних ресурсів, які 

можна роздрукувати, а також на веб-сайті є окремий розділ для батьків, що 

допоможе вивчати англійську з дітьми у позашкільний час. 

Веб-сайт LearnEnglish Kids 

Вивчення англійської для підлітків 

 Веб-сайт LearnEnglish Teens створений спеціально для підлітків від 13 до 

17 років. На сайті можна знайти вправи для практики мови, поради до здачі 

екзаменів, допоміжні вправи для покращення граматики та словникового за-

пасу, а також веселе відео, ігри та вікторини. 

Веб-сайт LearnEnglish Teens 

Бізнес-англійська 

Ви хочете покращити Вашу ділову лексику? Вас цікавить Ваш рівень 

володіння бізнес-англійською? Тоді у нас є потрібні ресурси, що допоможуть 

покращити бізнес-англійську. 

Веб-сайт LearnEnglish: Бізнес та робота 

Вивчайте англійську через футбольну тематику 
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Якщо Вас цікавить футбол, сайт Premier Skills English допоможе Вам по-

кращити англійську з цікавими матеріалами про футбольні клуби та гравців 

прем'єр-ліги. Також Ви дізнаєтеся про матчі та правила прем'єр-ліги, зможете 

зіграти в ігри та відповідати на питання вікторин. 

Веб-сайт   Premier Skills      English 

Teach-Nology 

http://www. teachnology. com/teachers/lesson_plans/holidays/ 

Це дуже корисний сайт, який містить багато цікавих ідей і конкретних 

планів уроків, які допомагають вчителю навчити учнів іноземній культурі і 

традицій. 

http://www. eslcafe. com; 

Цей сайт дозволяє вступати в дискусії з різноманітних запитань, що вас 

цікавлять. 

http://www. rong-chang. com; 

Цей сайт – колекція сторінок для тих, хто вивчає мову, і для вчителів. Тут 

представлені наступні категорії: слухання, читання, граматика, письмо, газети, 

журнали. 

School Projects 

http://www. epals. com; 

Веб-сайт, який об’єднує вивчаючих мову у 191 країні для багатомовних 

поектів і міжкультурного навчання. 

http://www. globals-choolnet. org/gsh/pr. 

Сайт, який орієнтований на проекти для дітей від 5 до 19 років. 

Teen-oriented Internet Web Sites 

http://www. teenadviceonline. org; 

Сайт, на якому представлена величезна кількість інформації, призначеної 

для підлітків, яку можна використовувати в класі. 

SparkleBox.com 

Містить понад 1000 безкоштовних матеріалів для вчителів початкової 

школи. В його основу покладено 6 розділів : Literacy, Numeracy,Topics, Signs 
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and Labels, Class Management, Other Resources; кожен з яких, в свою чергу, міс-

тить підрозділи, що детально розкривають дану тематику. На цьому сайті 

можна знайти наочні матеріали, що можуть бути використані як у процесі нав-

чання, так і для оформлення кабінету. 

Рррst.com 

Готові безкоштовні презентації на різноманітну тематику, лексичні  та 

граматичні вправи, лінгвокраїнознавчий матеріал для учнів усіх вікових кате-

горій можна знайти на сайті ppps.com. Завантаження будь-якої презентації 

значно економить час вчителя та урізноманітнює урок, робить процес нав-

чання цікавим та сучасним, а візуалізація навчального матеріалу, яка здійсню-

ється під час презентації значно покращує засвоєння теми учнями та сприяє 

успішній реалізації мети уроку. 

ESLFLOW.COM 

Безліч матеріалів для проведення дискусій, комунікативних вправ, рольо-

вих ігор, розумових розминок можна знайти на цьому сайті та використати на 

уроці  чи при роботі з обдарованими учнями. Сайт подає матеріали по рівнях 

:Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate. 

MES-ENGLISH.COM 

Сайт пропонує матеріали для вчителів молодших класів та середньої 

ланки. Перевагою сайту є наявність відео-інформації, наявність великої під-

бірки тематичних роздруківок (FLASHCARDS), лексичних кросвордів, а та-

кож різноманітних групових та індивідуальних ігор. Сайт  пропонує готові 

безкоштовні презентації тематичної лексики в форматі POWERPOINT. 

APPLES4THETEACHER.COM 

Універсальний сайт, що містить величезну електронну бібліотеку із зав-

даннями для розвитку навичок читання. Всі вправи, тексти та вірші розміщені 

відповідно до окремої тематики. Матеріали даного сайту можуть бути 

використані при плануванні уроків як у молодшій школі (вправи на звуки та 

фонеми), так і у середній  (тексти, вірші,рекомендовані твори для читання) 

STICKYBALL.NET 
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На цьому сайті вчителі зможуть знайти різноманітні вправи для розвитку 

навичок читання: від звука до речення; граматичні вправи, що містять правила 

з доступним поясненням та подальшими завданнями на їх застосування; 

вправи, спрямовані на розвиток діалогічного мовлення; матеріали для розви-

тку навичок творчого письма. Окрім цього у наявності є зразки планів уроків 

та інтерактивні ігри для розвитку всіх мовленнєвих компетенцій. 

SUPERTEACHERWORKSHEETS.COM 

Сайт пропонує велику кількість завдань, текстів, прописів, що можуть ви-

користовуватися індивідуально кожним учнем. Сайт складається з 4 великих 

розділів :Reading and Writing Worksheets, Grammar, Phonics, Spelling Lists and 

Worksheets. 

ESLTOWER.COM 

На сайті розміщено різноманітні друковані та інтерактивні вправи з гра-

матики, лексики та фонетики. Крім того на даному сайті є безліч цікавих он-

лайн вправ та ігор, що можна використовувати як під час уроків, так і під час 

індивідуальних занять. 

ESLMONKEYS.COM (English as a Second Language Online Resources) 

Зайшовши на цей сайт, вчитель отримує необмежені можливості. Тут 

можна знайти безкоштовні матеріали для уроків домашнього читання, грама-

тичні вправи та тексти, чудові плани-конспекти уроків, різноманітну мето-

дичну літературу, крилаті вирази відомих людей на різноманітну тематику, 

лексичні вправи, автентичні статті з Reuters  та  Guardian, які можна знайти , 

використовуючи тематичний каталог. 

Teaching from Home 

There are many ways you can start teaching English from home. From setting 

up a virtual classroom to using social media to connect with your students – see our 

top tips for engaging with learners online.  

https://elt.oup.com/feature/global/learnathome/ 

Online Teaching Part 1: Getting Started 

Online Teaching Part 2: Practical Tips for English Language Lessons 

https://elt.oup.com/feature/global/learnathome/
https://oupeltglobalblog.com/2020/03/12/online-teaching-getting-started/
https://oupeltglobalblog.com/2020/03/13/online-teaching-practical-tips/
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Online Teaching Part 3: Tips to Engage and Motivate Students 

The Complete Guide to Running a Blended Learning Course 

10 ways home learning apps can boost children’s English learning 

Learn English with Virtual Environments 

25 ideas for using WhatsApp with English language students 

Online Teaching Resources 

Online class activities for all ages and abilities at your fingertips. 

Sign up to the Oxford Teacher’s Club for online resources from your ELT 

course 

Find free resources and word lists with Oxford Learner’s Dictionaries 

Visit our Graded Reader’s Hub to browse and download extra resources to 

use with our readers. 

Download free map posters, worksheets and answer keys to teach students 

about the English-speaking world 

Discover our new Oxford 3000 word videos and activities. 

  

https://oupeltglobalblog.com/2020/03/17/online-teaching-engage-motivate/
https://oupeltglobalblog.com/2019/10/17/complete-guide-blended-learning/
https://oupeltglobalblog.com/2018/01/11/10-ways-use-apps-english-learning/
https://oupeltglobalblog.com/2019/04/12/english-virtual-environments/
https://oupeltglobalblog.com/2016/05/17/25-ideas-for-using-whatsapp-with-english-language-students/
https://elt.oup.com/teachersclub/?cc=ua&selLanguage=uk&mode=hub
https://elt.oup.com/teachersclub/?cc=ua&selLanguage=uk&mode=hub
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
https://elt.oup.com/teachersclub/subjects/gradedreading/?cc=ua&selLanguage=uk&mode=hub
https://elt.oup.com/feature/global/maps/
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РОЗДІЛ 3. ДОБІРКA МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ЗАНЯТЬ АНГЛІЙСЬКОЮ 

МОВОЮ ДЛЯ УЧНІВ 5-8-Х КЛАСІВ 

 

3.1. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЗАНЯТЬ У 5-Х КЛАСАХ 

Disaster 

- https://www.youtube.com/watch?v=HaEmIakO7f4&list=PLRir4l2W0CA1X

o7dbn7w8LUFclyxvgmJF&index=2&t=0s 

- https://en.islcollective.com/english-esl-

worksheets/vocabulary/environment/natural-disasters-matching-exercises/42748 

- https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/environment_and_na

ture/save_the_earth/Save_the_Earth_536569/ 

- https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/environment_and_na

ture/natural_disasters/Natural_DIsasters_967065/ 

- https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/environment_and_na

ture/natural_disasters/Natural_Disasters_Vocabulary_E_683063/ 

- https://www.youtube.com/watch?v=EobNZUK6EfQ&list=PLRir4l2W0CA1

Xo7dbn7w8LUFclyxvgmJF&index=7 

- https://www.youtube.com/watch?v=q1mozwcqKBE&list=PLRir4l2W0CA1

Xo7dbn7w8LUFclyxvgmJF&index=18 

- https://www.youtube.com/watch?v=dk8zDjQT0aE 

At the restaurant 

- https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/travelling/order-

ing_food/Ordering_your_meal_in_a_restau_349237/ 

- https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/travelling/at_the_res-

taurant/At_the_restaurant_690817/ 

- https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/travelling/at_the_res-

taurant/Restaurant_Wordsearch_691767/ 

- https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/travelling/at_the_res-

taurant/At_the_Restaurant_how_to_ord_341680/ 

- https://www.youtube.com/watch?v=uikOKrrwsfw 

https://www.youtube.com/watch?v=HaEmIakO7f4&list=PLRir4l2W0CA1Xo7dbn7w8LUFclyxvgmJF&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=HaEmIakO7f4&list=PLRir4l2W0CA1Xo7dbn7w8LUFclyxvgmJF&index=2&t=0s
https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/vocabulary/environment/natural-disasters-matching-exercises/42748
https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/vocabulary/environment/natural-disasters-matching-exercises/42748
https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/environment_and_nature/save_the_earth/Save_the_Earth_536569/
https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/environment_and_nature/save_the_earth/Save_the_Earth_536569/
https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/environment_and_nature/natural_disasters/Natural_DIsasters_967065/
https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/environment_and_nature/natural_disasters/Natural_DIsasters_967065/
https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/environment_and_nature/natural_disasters/Natural_Disasters_Vocabulary_E_683063/
https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/environment_and_nature/natural_disasters/Natural_Disasters_Vocabulary_E_683063/
https://www.youtube.com/watch?v=EobNZUK6EfQ&list=PLRir4l2W0CA1Xo7dbn7w8LUFclyxvgmJF&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=EobNZUK6EfQ&list=PLRir4l2W0CA1Xo7dbn7w8LUFclyxvgmJF&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=q1mozwcqKBE&list=PLRir4l2W0CA1Xo7dbn7w8LUFclyxvgmJF&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=q1mozwcqKBE&list=PLRir4l2W0CA1Xo7dbn7w8LUFclyxvgmJF&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=dk8zDjQT0aE
https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/travelling/ordering_food/Ordering_your_meal_in_a_restau_349237/
https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/travelling/ordering_food/Ordering_your_meal_in_a_restau_349237/
https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/travelling/at_the_restaurant/At_the_restaurant_690817/
https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/travelling/at_the_restaurant/At_the_restaurant_690817/
https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/travelling/at_the_restaurant/Restaurant_Wordsearch_691767/
https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/travelling/at_the_restaurant/Restaurant_Wordsearch_691767/
https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/travelling/at_the_restaurant/At_the_Restaurant_how_to_ord_341680/
https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/travelling/at_the_restaurant/At_the_Restaurant_how_to_ord_341680/
https://www.youtube.com/watch?v=uikOKrrwsfw
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- https://www.youtube.com/watch?v=bgfdqVmVjfk 

- https://www.youtube.com/watch?v=GLACfxlmfT4 

Wild West 

- https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/material-type/fun-activi-

ties-and-games/cowboys/36208 

- https://www.eslprintables.com/reading_worksheets/reading_comprehen-

sion/cowboys/Western_Clothes_cowboys_and_i_302687/ 

- https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/general_vocabu-

lary/THE_WILD_WEST_237200/ 

- https://www.eslprintables.com/reading_worksheets/reading_comprehen-

sion/cowboys/MODERN_COWBOYS_489572/ 

- https://www.youtube.com/watch?v=btS1FZAFfwY 

- https://www.youtube.com/watch?v=_y9-ymLpO58 

- https://www.youtube.com/watch?v=2p8A3MNq8pc 

In Istanbul 

- https://kids.nationalgeographic.com/explore/countries/turkey/ 

- http://www.sciencekids.co.nz/sciencefacts/countries/turkey.html 

- https://www.funkidslive.com/learn/zooms-scrapbook/istanbul/# 

- https://easyscienceforkids.com/all-about-turkey/ 

- https://www.youtube.com/watch?v=DPYJQSA-x50 

- https://www.youtube.com/watch?v=G93vZLKAVWA 

- https://www.funkidslive.com/learn/agent/ 

What's your occupation? 

https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/jobs_occupations_profes-

sions/Occupations_B_W_KEY_include_538107/  

- https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/jobs_occupa-

tions_professions/Occupations_182336/ 

- https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/jobs_occupa-

tions_professions/Occupations_230371/ 

- https://www.youtube.com/watch?v=G5UHA2sf-IE 

https://www.youtube.com/watch?v=bgfdqVmVjfk
https://www.youtube.com/watch?v=GLACfxlmfT4
https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/material-type/fun-activities-and-games/cowboys/36208
https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/material-type/fun-activities-and-games/cowboys/36208
https://www.eslprintables.com/reading_worksheets/reading_comprehension/cowboys/Western_Clothes_cowboys_and_i_302687/
https://www.eslprintables.com/reading_worksheets/reading_comprehension/cowboys/Western_Clothes_cowboys_and_i_302687/
https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/general_vocabulary/THE_WILD_WEST_237200/
https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/general_vocabulary/THE_WILD_WEST_237200/
https://www.eslprintables.com/reading_worksheets/reading_comprehension/cowboys/MODERN_COWBOYS_489572/
https://www.eslprintables.com/reading_worksheets/reading_comprehension/cowboys/MODERN_COWBOYS_489572/
https://www.youtube.com/watch?v=btS1FZAFfwY
https://www.youtube.com/watch?v=_y9-ymLpO58
https://www.youtube.com/watch?v=2p8A3MNq8pc
https://kids.nationalgeographic.com/explore/countries/turkey/
http://www.sciencekids.co.nz/sciencefacts/countries/turkey.html
https://www.funkidslive.com/learn/zooms-scrapbook/istanbul/%23
https://easyscienceforkids.com/all-about-turkey/
https://www.youtube.com/watch?v=DPYJQSA-x50
https://www.youtube.com/watch?v=G93vZLKAVWA
https://www.funkidslive.com/learn/agent/
https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/jobs_occupations_professions/Occupations_B_W_KEY_include_538107/
https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/jobs_occupations_professions/Occupations_B_W_KEY_include_538107/
https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/jobs_occupations_professions/Occupations_182336/
https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/jobs_occupations_professions/Occupations_182336/
https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/jobs_occupations_professions/Occupations_230371/
https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/jobs_occupations_professions/Occupations_230371/
https://www.youtube.com/watch?v=G5UHA2sf-IE
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- https://www.youtube.com/watch?v=ckKQclquAXU 

- https://www.youtube.com/watch?v=DGc7V9VJF8c 

Irregular verbs 

 https://puzzle-english.com/level-test/irregular-verbs-elementary 

 https://puzzle-english.com/level-test/irregular-verbs-beginner 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Lan-

guage_(ESL)/Past_simple/Past_Simple_Tense_id1688eh 

https://www.eslprintables.com/grammar_work-

sheets/verbs/verb_tenses/past_tense/PAST_SIMPLE_TENSE_123001/ 

https://www.eslprintables.com/grammar_work-

sheets/verbs/verb_tenses/past_tense/THE_PAST_SIMPLE_TENSE_193269/ 

https://www.eslprintables.com/grammar_work-

sheets/verbs/verb_tenses/past_tense/PAST_SIMPLE_TENSE_93633/ 

https://www.eslprintables.com/grammar_work-

sheets/verbs/verb_tenses/past_tense/Little_Red_Riding_Hood_Simpl_508331/ 

https://www.youtube.com/watch?v=MA3NFtLc22k 

https://www.youtube.com/watch?v=LmdK2PKoC9w 

https://www.youtube.com/watch?v=rSbyPWuOuk8 

 

3.2. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЗАНЯТЬ У 6-Х КЛАСАХ  

 

Future Transport 

https://puzzle-english.com/level-test/transport 

https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/the_trans-

ports/means_of_transport/MEANS_OF_TRANSPORT_364695/ 

https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/the_trans-

ports/means_of_transport/Means_of_transport_multiple__522309/ 

https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/the_trans-

ports/means_of_transport/Means_of_Transport_B_W_KEY__505500/ 

https://www.youtube.com/watch?v=ckKQclquAXU
https://www.youtube.com/watch?v=DGc7V9VJF8c
https://puzzle-english.com/level-test/irregular-verbs-elementary
https://puzzle-english.com/level-test/irregular-verbs-beginner
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Past_simple/Past_Simple_Tense_id1688eh
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Past_simple/Past_Simple_Tense_id1688eh
https://www.eslprintables.com/grammar_worksheets/verbs/verb_tenses/past_tense/PAST_SIMPLE_TENSE_123001/
https://www.eslprintables.com/grammar_worksheets/verbs/verb_tenses/past_tense/PAST_SIMPLE_TENSE_123001/
https://www.eslprintables.com/grammar_worksheets/verbs/verb_tenses/past_tense/THE_PAST_SIMPLE_TENSE_193269/
https://www.eslprintables.com/grammar_worksheets/verbs/verb_tenses/past_tense/THE_PAST_SIMPLE_TENSE_193269/
https://www.eslprintables.com/grammar_worksheets/verbs/verb_tenses/past_tense/PAST_SIMPLE_TENSE_93633/
https://www.eslprintables.com/grammar_worksheets/verbs/verb_tenses/past_tense/PAST_SIMPLE_TENSE_93633/
https://www.eslprintables.com/grammar_worksheets/verbs/verb_tenses/past_tense/Little_Red_Riding_Hood_Simpl_508331/
https://www.eslprintables.com/grammar_worksheets/verbs/verb_tenses/past_tense/Little_Red_Riding_Hood_Simpl_508331/
https://www.youtube.com/watch?v=MA3NFtLc22k
https://www.youtube.com/watch?v=LmdK2PKoC9w
https://www.youtube.com/watch?v=rSbyPWuOuk8
https://puzzle-english.com/level-test/transport
https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/the_transports/means_of_transport/MEANS_OF_TRANSPORT_364695/
https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/the_transports/means_of_transport/MEANS_OF_TRANSPORT_364695/
https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/the_transports/means_of_transport/Means_of_transport_multiple__522309/
https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/the_transports/means_of_transport/Means_of_transport_multiple__522309/
https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/the_transports/means_of_transport/Means_of_Transport_B_W_KEY__505500/
https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/the_transports/means_of_transport/Means_of_Transport_B_W_KEY__505500/
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https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/the_trans-

ports/means_of_transport/PREPOSITIONS_WITH_MEANS_OF_TRA_396042/ 

https://www.youtube.com/watch?v=dku-Jg-LCpw 

https://www.youtube.com/watch?v=IwPzoNhOHE4 

https://www.youtube.com/watch?v=FaLCQo8NJFA 

About Egypt 

https://www.ducksters.com/history/ancient_egypt.php 

https://www.natgeokids.com/uk/discover/history/egypt/ten-facts-about-an-

cient-egypt/ 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/category/topics/ancient-egypt 

https://www.historyforkids.net/ancient-egypt.html 

https://www.youtube.com/watch?v=P7Gp7PUOFtA 

https://www.youtube.com/watch?v=lBYmOuajdC8 

https://www.youtube.com/watch?v=Hra0ge-m7uk 

https://www.youtube.com/watch?v=RjvvrAwgCYg 

Olympic Sports 

https://www.eslprintables.com/vocabulary_work-

sheets/sports/sports_wordsearch/SPORTS_AND_ACTIVI-

TIES_WORDSE_220384/ 

https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/sports/MY_FA-

VOURITE_SPORT_WRITING_424653/ 

https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/sports/olym-

pic_games/The_Olympics_Picture_Dictionar_76371/ 

https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/sports/olym-

pic_games/The_Olympics_Picture_Dictionar_76578/ 

https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/sports/olym-

pic_games/Pictogram_Olympic_Sports_81097/ 

https://www.youtube.com/watch?v=WBPlSN_wI0M 

https://www.youtube.com/watch?v=yeG1L1DpQGU 

https://www.youtube.com/watch?v=VutjmxCoD4I 

https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/the_transports/means_of_transport/PREPOSITIONS_WITH_MEANS_OF_TRA_396042/
https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/the_transports/means_of_transport/PREPOSITIONS_WITH_MEANS_OF_TRA_396042/
https://www.youtube.com/watch?v=dku-Jg-LCpw
https://www.youtube.com/watch?v=IwPzoNhOHE4
https://www.youtube.com/watch?v=FaLCQo8NJFA
https://www.ducksters.com/history/ancient_egypt.php
https://www.natgeokids.com/uk/discover/history/egypt/ten-facts-about-ancient-egypt/
https://www.natgeokids.com/uk/discover/history/egypt/ten-facts-about-ancient-egypt/
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/category/topics/ancient-egypt
https://www.historyforkids.net/ancient-egypt.html
https://www.youtube.com/watch?v=P7Gp7PUOFtA
https://www.youtube.com/watch?v=lBYmOuajdC8
https://www.youtube.com/watch?v=Hra0ge-m7uk
https://www.youtube.com/watch?v=RjvvrAwgCYg
https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/sports/sports_wordsearch/SPORTS_AND_ACTIVITIES_WORDSE_220384/
https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/sports/sports_wordsearch/SPORTS_AND_ACTIVITIES_WORDSE_220384/
https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/sports/sports_wordsearch/SPORTS_AND_ACTIVITIES_WORDSE_220384/
https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/sports/MY_FAVOURITE_SPORT_WRITING_424653/
https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/sports/MY_FAVOURITE_SPORT_WRITING_424653/
https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/sports/olympic_games/The_Olympics_Picture_Dictionar_76371/
https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/sports/olympic_games/The_Olympics_Picture_Dictionar_76371/
https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/sports/olympic_games/The_Olympics_Picture_Dictionar_76578/
https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/sports/olympic_games/The_Olympics_Picture_Dictionar_76578/
https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/sports/olympic_games/Pictogram_Olympic_Sports_81097/
https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/sports/olympic_games/Pictogram_Olympic_Sports_81097/
https://www.youtube.com/watch?v=WBPlSN_wI0M
https://www.youtube.com/watch?v=yeG1L1DpQGU
https://www.youtube.com/watch?v=VutjmxCoD4I
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https://www.youtube.com/watch?v=VdHHus8IgYA 

Space 

https://www.youtube.com/watch?v=Qd6nLM2QlWw 

https://nineplanets.org/kids/ 

https://www.itsybitsyfun.com/blog/space-coloring-pages-for-kids/ 

https://www.planetsforkids.org 

https://www.youtube.com/watch?v=n4mr7rcAxmM 

https://www.natgeokids.com/nz/discover/science/space/ten-facts-about-space/ 

https://www.youtube.com/watch?v=VkW54j82e9U 

https://puzzle-english.com/level-test/space 

https://www.youtube.com/watch?v=EsnNerkpy40 

 

3.3. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЗАНЯТЬ У 7-Х КЛАСАХ  

That's entertainment 

https://puzzle-english.com/level-test/sherlock 

https://puzzle-english.com/level-test/friends 

https://puzzle-english.com/level-test/leo-dicaprio 

https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/gram-

mar/nouns/wordsearch-entertainment/59983 

https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/material-type/tutorials-

about-creating-worksheets/lets-review-module-5-entertainment/115633 

https://www.youtube.com/watch?v=fyCmFYQJ_7k 

https://www.youtube.com/watch?v=KEw52MW3Y2g 

https://www.youtube.com/watch?v=w65e7O1TmM8 

My life in music 

https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/music/music_vocabu-

lary/MUSIC_Vocabulary_Introduction_622623/ 

https://www.sporcle.com/games/Scarpia/sound-of-musical-intruments 

https://www.youtube.com/watch?v=f5EmqpwYeNc 

https://www.englishwsheets.com/musical-instruments-4.html 

https://www.youtube.com/watch?v=VdHHus8IgYA
https://www.youtube.com/watch?v=Qd6nLM2QlWw
https://nineplanets.org/kids/
https://www.itsybitsyfun.com/blog/space-coloring-pages-for-kids/
https://www.planetsforkids.org/
https://www.youtube.com/watch?v=n4mr7rcAxmM
https://www.natgeokids.com/nz/discover/science/space/ten-facts-about-space/
https://www.youtube.com/watch?v=VkW54j82e9U
https://puzzle-english.com/level-test/space
https://www.youtube.com/watch?v=EsnNerkpy40
https://puzzle-english.com/level-test/sherlock
https://puzzle-english.com/level-test/friends
https://puzzle-english.com/level-test/leo-dicaprio
https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/nouns/wordsearch-entertainment/59983
https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/nouns/wordsearch-entertainment/59983
https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/material-type/tutorials-about-creating-worksheets/lets-review-module-5-entertainment/115633
https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/material-type/tutorials-about-creating-worksheets/lets-review-module-5-entertainment/115633
https://www.youtube.com/watch?v=fyCmFYQJ_7k
https://www.youtube.com/watch?v=KEw52MW3Y2g
https://www.youtube.com/watch?v=w65e7O1TmM8
https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/music/music_vocabulary/MUSIC_Vocabulary_Introduction_622623/
https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/music/music_vocabulary/MUSIC_Vocabulary_Introduction_622623/
https://www.sporcle.com/games/Scarpia/sound-of-musical-intruments
https://www.youtube.com/watch?v=f5EmqpwYeNc
https://www.englishwsheets.com/musical-instruments-4.html
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https://www.youtube.com/watch?v=-zwUo0VMfig 

https://www.youtube.com/watch?v=97f_Fpu_kR0 

https://www.youtube.com/watch?v=sz07KnDxqhs 

Topic Keep healthy 

https://greenforest.com.ua/journal/read/everyday-english-talking-about-

health-part-2 

https://www.youtube.com/watch?v=Xndrmue5yNo 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_language/Vocabu-

lary_related_to_health_problems/Health_problems_jj68665ey 

https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/health/health_prob-

lems/HEALTH_PROBLEMS_EXERCISES_215567/ 

https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/health/health_prob-

lems/Health_Problems_Quiz_424523/ 

https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/health/health_prob-

lems/Health_Problems_166976/ 

https://7esl.com/illnesses-and-diseases-vocabulary/ 

https://www.youtube.com/watch?v=A2WM6QCMpcw 

https://www.youtube.com/watch?v=PWQ-fd1JEVY 

 

3.4. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЗАНЯТЬ У 8-Х КЛАСАХ  

 

What a story! 

https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/general_vocabu-

lary/TV_Shows_236556/ 

https://www.eslprintables.com/reading_worksheets/literature/sherlock_holme

s/Sherlock_Holmes_case_IX_Activ_371167/ 

https://study.com/academy/lesson/short-stories-definition-characteristics-

examples.html 

https://study.com/academy/lesson/what-is-fiction-definition-types.html 

Phrasal verbs 

https://www.youtube.com/watch?v=-zwUo0VMfig
https://www.youtube.com/watch?v=97f_Fpu_kR0
https://www.youtube.com/watch?v=sz07KnDxqhs
https://greenforest.com.ua/journal/read/everyday-english-talking-about-health-part-2
https://greenforest.com.ua/journal/read/everyday-english-talking-about-health-part-2
https://www.youtube.com/watch?v=Xndrmue5yNo
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_language/Vocabulary_related_to_health_problems/Health_problems_jj68665ey
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_language/Vocabulary_related_to_health_problems/Health_problems_jj68665ey
https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/health/health_problems/HEALTH_PROBLEMS_EXERCISES_215567/
https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/health/health_problems/HEALTH_PROBLEMS_EXERCISES_215567/
https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/health/health_problems/Health_Problems_Quiz_424523/
https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/health/health_problems/Health_Problems_Quiz_424523/
https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/health/health_problems/Health_Problems_166976/
https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/health/health_problems/Health_Problems_166976/
https://7esl.com/illnesses-and-diseases-vocabulary/
https://www.youtube.com/watch?v=A2WM6QCMpcw
https://www.youtube.com/watch?v=PWQ-fd1JEVY
https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/general_vocabulary/TV_Shows_236556/
https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/general_vocabulary/TV_Shows_236556/
https://www.eslprintables.com/reading_worksheets/literature/sherlock_holmes/Sherlock_Holmes_case_IX_Activ_371167/
https://www.eslprintables.com/reading_worksheets/literature/sherlock_holmes/Sherlock_Holmes_case_IX_Activ_371167/
https://study.com/academy/lesson/short-stories-definition-characteristics-examples.html
https://study.com/academy/lesson/short-stories-definition-characteristics-examples.html
https://study.com/academy/lesson/what-is-fiction-definition-types.html
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https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Lan-

guage_(ESL)/Phrasal_verbs/Phrasal_verbs_with_GET_kd10332ne 

https://www.engvid.com/17-english-phrasal-verbs-for-school/ 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Lan-

guage_(ESL)/Phrasal_verbs/Phrasal_verbs_matching_exercise_ki132gu 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Lan-

guage_(ESL)/Phrasal_verbs/Phrasal_verbs_-_GO_al10412jg 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Lan-

guage_(ESL)/Phrasal_verbs/Phrasal_verbs_ag49649go 

https://www.youtube.com/watch?v=1UCNvGPsUyw 

https://www.youtube.com/watch?v=k1uduN-i8R0 

London 

https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/vocabulary/london/london-

tour-crossword-puzzle/32953 

https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/vocabulary/london/buck-

ingham-palace-changing-guard/102642 

https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/vocabulary/london/melis-

sas-trip-london/75596 

https://www.hostelworld.com/blog/10-things-about-london/ 

https://www.mentalfloss.com/article/73557/25-things-you-should-know-

about-london 

https://www.youtube.com/watch?v=8104Me52Ylc 

  

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Phrasal_verbs/Phrasal_verbs_with_GET_kd10332ne
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Phrasal_verbs/Phrasal_verbs_with_GET_kd10332ne
https://www.engvid.com/17-english-phrasal-verbs-for-school/
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Phrasal_verbs/Phrasal_verbs_matching_exercise_ki132gu
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Phrasal_verbs/Phrasal_verbs_matching_exercise_ki132gu
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Phrasal_verbs/Phrasal_verbs_-_GO_al10412jg
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Phrasal_verbs/Phrasal_verbs_-_GO_al10412jg
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Phrasal_verbs/Phrasal_verbs_ag49649go
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Phrasal_verbs/Phrasal_verbs_ag49649go
https://www.youtube.com/watch?v=1UCNvGPsUyw
https://www.youtube.com/watch?v=k1uduN-i8R0
https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/vocabulary/london/london-tour-crossword-puzzle/32953
https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/vocabulary/london/london-tour-crossword-puzzle/32953
https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/vocabulary/london/buckingham-palace-changing-guard/102642
https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/vocabulary/london/buckingham-palace-changing-guard/102642
https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/vocabulary/london/melissas-trip-london/75596
https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/vocabulary/london/melissas-trip-london/75596
https://www.hostelworld.com/blog/10-things-about-london/
https://www.mentalfloss.com/article/73557/25-things-you-should-know-about-london
https://www.mentalfloss.com/article/73557/25-things-you-should-know-about-london
https://www.youtube.com/watch?v=8104Me52Ylc
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РОЗДІЛ 4. НІМЕЦЬКА МОВА 

 

Викладання німецької мови з 5 по 11 класс в формі дистанційного нав-

чання відбувається за допомогою програми Вайбер, платформи ,,На урок,, та 

програми Zoom. Для максимального результату можливе використання лише 

цих трьох ресурсів одночасно. Програма Вайбер дає можливість письмової 

перевірки завдань, але  не дає можливості працювати з групою дітей одно-

часно. Платформа ,,На урок,, корисна для закріплення матеріалу та складання 

тестів і оцінювання. Платформа ,,Zoom,, дає можливість працювати з групою 

дітей одночасно, але не дає можливості закріпити матеріал в письмовому 

форматі, лише в усному.  Вважаю, що потрібно створити ресурс, який би дав 

можливість об'єднати всі форми роботи на уроці одночасно. 

Для ефективного опрацювання учнями тем, передбачених для 

дистанційного навчання, слід застосовувати інтернет-ресурси, які сприяти-

муть забезпеченню формування навичок та вмінь читання, говоріння, 

аудіювання та письма. 

https://www.goethe.de/ins/ua/uk/spr/ueb.html 

https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/s-2055 

https://de.islcollective.com/deutsch-daf-arbeitsblatter 

https://www.goethe.de/ins/ua/uk/index.html - Гете - інститут в Україні 

https://deutschlernerblog.de/ - тексти для читання, вправи  за рівнями 

http://www.deutschesprache.ru/ - посилання на ресурси, присвячені 

німецькій мові. 

http://www.udoklinger.de - якісний німецький сайт. 

https://www.deutsch-lernen.com/d_index.php 

http://frank.deutschesprache.ru/ - цікава методика вивчення іноземних мов 

http://www.bbc.co.uk/languages/german/ talk/introductions/index.shtml – 

аудіо - та відео матеріали з німецької мови 

http://apuzik.deutsehesprache.ru – змістовний ресурс з історії, теорії та 

граматики німецької мови. 

https://www.goethe.de/ins/ua/uk/spr/ueb.html
https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/s-2055
https://de.islcollective.com/deutsch-daf-arbeitsblatter
https://www.goethe.de/ins/ua/uk/index.html
https://deutschlernerblog.de/
http://www.deutschesprache.ru/
http://www.udoklinger.de/
https://www.deutsch-lernen.com/d_index.php
http://frank.deutschesprache.ru/
http://www.bbc.co.uk/languages/german/
http://apuzik.deutsehesprache.ru/
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http://www.deutsch.hll.ru/ - портал для всіх, хто вивчає німецьку мову. 

http://www.anriintern.com/lesdeu/main_deu. htm- German Grammatics - 

сайт, присвячений німецькій граматиці, фонетиці, морфології, синтаксису 

тощо. 

http://www.communication.ru/test.htm - тести на володіння мовою. 

http://germany.org.ua – сайт, присвячений вивченню німецької мови. 

www.vorota.de - багато інформації про Німеччину та німецьку мову. 

http://www.daad.de - cайт DAAD -Німецької Служби Академічних 

Обмінів. 

http://literaturmachen.de - Schreibwerkstatt für Jugendliche im Literatturhatts 

Stuttgart. 

http://www.ralf-kinas.de - Sprachübungen. 

http://www.languagelearninglibrary.org/german/ index.htm - Deutsch als 

Fremdsprache. 

www. schubert-verlag.de — Online-Aufgaben. 

www.german.about.com - Deutsch fur Anfänger. 

www.deutsch-als-fremdsprache.de - Online-Ubungen. 

www.daf-netzwerk.org - Unterrichtsprojekte und Materialien. 

www.lern-sprachen.de - Links und Informationen rund ums Sprachen-Lernen. 

www.ratgeber-laender.de - Nützliche Informationen über Deutschland. 

http://www.slf.ruhr-uni-bochum.de/tandem/ idxeng23.html - Arbeiten im 

Tandem (Partner - vermittlung, Aufgaben etc.). 

http://katrusja.narod.ru/deutsch.htm - NützlicheTipps 

http://www.udoklinger.de - Grammatik 

http://www.mylanguageexchange.com/ - Sprachaustausch Online Commu-

nity. 

www.deutsch-lernen.com - Tests, Grammatik. 

www.deutschlern.net - Online-Übungen. 

www.lern-deutsch.de - Links und Information rund ums Deutschlernen. 

www.canoo.net - Wörterbücher und Grammatik für Deutsch. 

http://www.deutsch.hll.ru/
http://www.anriintern.com/lesdeu/main
http://www.communication.ru/test.htm
http://germany.org.ua/
http://www.vorota.de/
http://www.daad.de/
http://literaturmachen.de/
http://www.ralf-kinas.de/
http://www.languagelearninglibrary.org/german/
http://schubert-verlag.de/
http://www.german.about.com/
http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/
http://www.daf-netzwerk.org/
http://www.lern-sprachen.de/
http://www.ratgeber-taendgndre/
http://www.slf.ruhr-uni-bochum.de/tandem/
http://katrusja.narod.ru/deutsch.htm
http://www.udoklinger.de/
http://www.mylanguageexchange.com/
http://www.deutsch-lernen.com/
http://www.deutschlern.net/
http://www.lern-deutsch.de/
http://www.canoo.net/
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www.wortschatz.uni-leipzig.de - Wortschatz-lexikon. 

http://www.medienwerkstatt-online.de/ - вірші про літо 

http://www.geo.de/GEOlino/spiele/online-spiele/  - ігри 

http://www.kidsweb.de/ 

http://www.kinofenster.de/- фільми 

http://www.familie.de/ 

http://www.kidsville.de/ 

http://blinde-kuh.de/ 

http://www.deutsch-als-fremdsprache.de 

http://www.labbe.de/liederbaum/index.asp 

http://www.kindernetz.de/ 

http://www.hueber.de/kikus/ 

http://www.hueber.de/planetino/ 

http:/www./ludolingua.de/spielen-im-unterricht 

http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/daf-

links/php_dateien/wortschatz.php3 

https://www.dw.com/de/ 

https://deutschonline.at.ua/ 

 

4.1. КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ 

 

http://www.goethe.de  – різноманітний дидактичний матеріал для уроків, 

позакласних заходів, а також підвищення рівня  самоосвіти педагогів. 

http://www.spielekiste.de – цікаві ігри на німецькій мові.  

http://ingeb.org/kinderli.html  – дитячі німецькі пісні на різні теми, з нотами та 

мелодіями. 

http://www.kinderbrockhaus.de – німецькі жартівливі питання, загадки, ек-

сперименти та багато цікавої інформації.  

http://www.wortschatz.uni-leipzig.de/
http://www.hueber.de/kikus/
http://www.hueber.de/planetino/
http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/daf-links/php_dateien/wortschatz.php3
http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/daf-links/php_dateien/wortschatz.php3
https://www.dw.com/de/
https://deutschonline.at.ua/
http://www.goethe.de/
http://www.spielekiste.de/
http://ingeb.org/kinderli.html
http://www.kinderbrockhaus.de/
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http://www.tivi.de/fernsehen/jonalu/start/index.html  – інтерактивний нав-

чально-ігровий сайт німецького мультфільму JoNaLu від телека-

налу KiKa спільно з ZDFtivi. 

http://www.museen.de, http://www.galerie.de, http://www.archinform.de  – на 

сторінках цих сайтів Ви познайомитися з мистецтовм Німеччини 

http://www.kinderreimeseite.de/index.php – німецькі дитячи римівки, пісні 

та вірші.  

http://www.jungschar.com/index.htm – сайт для вчителів,  які викладають 

німецьку на початковому етапі навчання: загадки, історії, музика та багато ін-

шого.  

 

4.2. НІМЕЦЬКА ЯК ІНОЗЕМНА МОВА 

 

http://www.hueber.de/deutsch-als-fremdsprache 

http://www.4teachers.de 

https://www.goethe.de/de/index.html 

http://www.klett-sprachen.de/passwort-deutsch-5-baendig/r-

1/203#reiter=titel&niveau=A1 

http://ww3.lerndeutsch.com 

http://www.hueber.de/seite/pg_index2_dsl?page=pg_index2_dsl&area-

Sel=CH 

Spiele für Schüler. 

Guten Morgen Kikus 

Organisation der Unterrichtsstunde 

Spiele und Rätseln 

Die wichtigsten Internet-Quellen zum Deutschlernen 

http://www.goethe.de 

http://www.movi.com.ua/nimecka-mova 

http://ukraine-nachrichten.de 

Deutschlernreise.de 

http://www.tivi.de/fernsehen/jonalu/start/index.html
http://www.museen.de/
http://www.galerie.de/
http://www.archinform.de/
http://www.kinderreimeseite.de/index.php
http://www.jungschar.com/index.htm
http://www.hueber.de/deutsch-als-fremdsprache/
http://www.4teachers.de/
https://www.goethe.de/de/index.html
http://www.klett-sprachen.de/passwort-deutsch-5-baendig/r-1/203#reiter=titel&niveau=A1
http://www.klett-sprachen.de/passwort-deutsch-5-baendig/r-1/203#reiter=titel&niveau=A1
http://ww3.lerndeutsch.com/
http://www.hueber.de/seite/pg_index2_dsl?page=pg_index2_dsl&areaSel=CH
http://www.hueber.de/seite/pg_index2_dsl?page=pg_index2_dsl&areaSel=CH
https://drive.google.com/file/d/0B4vRW4pY4Ah6RklWZEFZVWtYTWs/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B4vRW4pY4Ah6ZGxUWWUwT0NzVGs&usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B4vRW4pY4Ah6ZHZVM196MDhiRE0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B4vRW4pY4Ah6RUhPSDFoVmR1SVU/view?usp=sharing
http://www.goethe.de/
http://www.movi.com.ua/nimecka-mova
http://ukraine-nachrichten.de/
http://www.deutschlernreise.de/
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http://www.learn-german-online.net 

Deutsch für Anfänger 

http://www.dw.de/deutsch-lernen/s-2055 

 

4.3. САЙТИ ТА ПІДРУЧНИКИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ 

 НІМЕЦЬКОЇ МОВИ 

Еasy-online-german.com– ресурс особливо корисний для тих, хто починає 

вивчати мову, адже вправи дуже легкі та доступні, базові теми та слова, основи 

граматики, тексти для читання та відео для розуміння та кращого вивчення 

мови – все розраховано на тих, хто тільки вливається в це німецькомовне се-

редовище. 

DW.COM– позитивними відмінностями цього ресурсу є те, що матеріал 

тут поділений на рівні, ті ж – на блоки і на уроки. Також ви можете читати 

світові новини та переглядати відео. Варто тільки трохи часу витратити на те, 

щоб розібратись в схемі самого сайту. 

Вивчення німецької мови онлайн – один з найкращих ресурсів, по-перше, 

він на українській мові, по-друге, вивчення починається з алфавіту, тобто від 

основ до більш поглиблених та складних матеріалів, все не виходячи за базо-

вий рівень освоєння німецької мови – для початківців справжня знахідка. 

Cornelsen– на цьому сайті ви можете безкоштовно завантажити в форма-

тах .pdf та .doc вправи з німецької мови для вивчення граматики, поповнення 

словникового запасу та засвоєння вивченого матеріалу. Всі  матеріали зібрані 

та поділені на три групи складності. 

 

Arbeitsblätter Grundstufe DaF– це зошит, за допомогою якого ви збільшу-

ватимете свій словниковий запас. Для користування ним потрібно вже 

володіти хоча б мінімальним словниковим запасом, але вправи доволі 

нескладні, а картинки допоможуть вам веселіше та цікавіше справлятись з 

складною німецькою мовою. 

http://www.learn-german-online.net/
http://learn-german-easily.com/index-basic-german
http://www.dw.de/deutsch-lernen/s-2055
http://www.easy-online-german.com/
http://www.dw.com/de/themen/s-9077
http://deutschonline.at.ua/
http://www.cornelsen.de/pluspunkt_deutsch/1.c.2838854.de
http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/arbeitsblaetter_a1_z/arbeitsblatt001-099.pdf
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Курс граматики німецької мови з граматико-фонетичними вправами– 

підручник російською мовою включає в себе три розділи: теоретичну частину, 

питання для самоконтролю та вправи, для кращого засвоєння перших двох 

розділів. 

Граматика німецької мови– оскільки видання 2010-го року, то воно 

зберігає свою актуальність. 

Практична граматика німецької мови– підручник англійською мовою, що 

ускладнює його освоєння тим, хто нею не надто вдало володіє, але для тих 

поліглотів, які хочуть її удосконалити, паралельно вивчаючи німецьку, ма-

буть, кращого підручника з практичними завданнями годі й знайти. 

Німецька мова: рівень досконалості – рівень С для тих, хто наполегливо йде 

до вершин оволодіння нелегкою німецькою мовою. 

 

4.4. СПІЛКУВАННЯ НІМЕЦЬКОЮ МОВОЮ 

Це одна з основних складових ефективного вивчення мови, тому сайти 

для спілкування з носіями мови, а також з тими, хто, як і ви, намагається її 

вивчити, стануть вам в нагоді: 

Gospeaky.com 

Babbel.com 

Babelvillage.com 

Interpals.net 

 10 YouTube-каналів,  які допоможуть вивчити німецьку мову. 

Deutsch für Euch 

Ось уже кілька років молода німкеня Катя записує веселі та прості 

відеоуроки для іноземців. Вони інформативні і добре структуровані, тому чу-

дово підійдуть для тих, хто лише починає вивчати німецьку мову. Тут ви знай-

дете відео на абсолютно різні теми – про граматику, вимову, тимчасові 

конструкції, лексику і навіть міфи про німців. 

 

 

https://docviewer.yandex.ua/?url=ya-disk-public%3A%2F%2FA5%2FEYd74epHd444u3mulOnSL6%2B%2BIYBTVa39YaWdUlkk%3D&name=Birk.djv&c=565f553768b4
http://vk.com/doc77569995_143898459?hash=aaa8f87cb5a1a67c75&dl=9903b4df6139b5c3ca
https://vk.com/doc77569995_143907758?hash=149cbe864cf63596ee&dl=d0fc7e7ceaa1fb3965
http://vk.com/doc1700703_167817677?hash=971af68d57ba627bed&dl=73e64492a9f144aae8
https://www.gospeaky.com/
https://www.babbel.com/
http://babelvillage.com/
http://www.interpals.net/
https://www.youtube.com/user/DeutschFuerEuch
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Learn German with Jenny 

Уроки німецької мови від Дженні будуть цікаві і для тих, хто тільки зна-

йомиться з німецькою мовою, і для тих, хто вже має початковий або середній 

рівень підготовки. Спеціально для кожного рівня є окремий плейлист – A1, A2, 

B1, B2 і C1. У своїх відео Дженні розповідає про граматику та вимову, дає 

поради з вивчення німецької мови, а також пояснює, як правильно 

спілкуватися з носіями мови. 

Get Germanized 

Відеоблогер із Німеччини на ім'я Домінік з усіх сил намагається показати 

німецьку мову з «іншого» – більш зрозумілого і захоплюючого боку. На 

своєму каналі він розповідає про життя в Німеччині, її традиції і закони. Крім 

того, у нього є окремі оригінальні рубрики: «німецький для початківців», 

«німецьке слово дня», «німецький сленг», «німецькі казки» та «запитай у 

німця». 

Learn with German GermanPod101.com 

На цьому каналі можна знайти уроки, що охоплюють різноманітні ас-

пекти німецької мови. Автори блогу розповідають про особливості вимови, 

навчають новим корисним словам і фразам, а також допомагають практику-

вати читання і розуміння німецької мови на слух. 

Learn German with Ania 

Одна велика посмішка і море позитиву – ось, що можна сказати після пер-

шого перегляду каналу цього вчителя. Аня підходить до навчання німецької з 

креативом і намагається якомога сильніше зацікавити своїх учнів. У її каналі 

ви знайдете курс німецької мови для початківців, уроки з вимови, а також 

безліч порад для просунутих учнів та інші корисні відео. 

Deutsch lernen 

Цей канал містить 100 лекцій з німецької мови для початківців, які забез-

печать основний словниковий запас та ознайомлять з принципом побудови ко-

ротких речень. Курс складається з карток, які супроводжуються двома мовами 

– німецькою та українською. 

https://www.youtube.com/channel/UClBrbJXNh2sFxOuvH4o5H9g
https://www.youtube.com/user/MeisterLehnsherr
https://www.youtube.com/user/germanpod101
https://www.youtube.com/channel/UCZwegPHTG4gvnR0WLzaq5OQ
https://www.youtube.com/user/eageour/featured
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don’t Trust TheRabbit 

Не зовсім стандартний канал із вивчення німецької мови, але він безпе-

речно повинен бути у вашому списку. У своїх роликах відеоблогер Тріксі з 

гумором розповідає про особливості німецьких слів (їх вимову та значення в 

конкретному контексті), сленг і приказки. Канал буде цікавий тим, хто вже має 

базовий рівень німецької мови або просто хоче підвищити собі настрій. 

German with Eva 

Канал викладача німецької Еви з «лінгвістичної спільноти» 

Girls4Teaching. Її відео сподобаються тим, хто лише починає вивчати німецьку 

мову. Уроки Еви допоможуть розібратися в граматиці, збільшити словниковий 

запас, а також більше дізнатися про культуру Німеччини. 

Learn German with Herr Antrim 

Цей канал найкраще підійде для тих, хто вже має початкові знання німе-

цької мови. У своїх відео професійний викладач пан Антрім пояснює різні гра-

матичні правила, допомагає поліпшити словниковий запас, дає поради з вив-

чення німецької мови і навіть роз'яснює німецькі пісні. 

Unterrichtsmethoden-Deutschunterricht    

Багато безкоштовних навчальних матеріалів для вчителів німецької 

мови, для учнів, які вивчають німецьку мову, велика кількість країнознавчого 

матеріалу про Німеччину, текстів для читання. 

  

https://www.youtube.com/channel/UC1-MpIG20o6kzsu1I5SLXpQ/featured
https://www.youtube.com/channel/UCQ1ZYRmtDMGHdVUzcZhwj0w
https://www.youtube.com/user/MrLAntrim
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РОЗДІЛ 5. ФРАНЦУЗЬКА МОВА 

 

У 5-6 класах можна використовувати Zоom. Зручно, бо можна використо-

вувати додатковий матеріал через трансляцію екрану: відео, презентації, де-

монструвати схеми і картинки. Telegram, Viber- Через вайбер та телеграм 

зручно підтримувати зв'язок, кожному  індивідуально надати коментар.  На 

платформі Мій клас немає французької мови. Хотілося б, щоб в Мій клас з'яв-

илася французька мова. 

У 7-8 класах рекомендовано Zоom. Зручно, тому що можна бачити дітей, 

тобто живе спілкування, чути, виправляти, використовувати додатковий мате-

ріал через трансляцію екрану: відео, презентації, демонструвати схеми і кар-

тинки. Telegram, Viber- є можливість кожному індивідуально дати відповідь. 

"На урок"- можлива робота з домашнім завданням, текстами. 

9-11 класи  Zoom, Вайбер, телеграм, електронна пошта, Гугл диск 

YouTube для пояснення орфографії, лексики або граматичного правила та 

мультики."На урок" - працювати з тестами тощо. 

Продуктивне використання ресурсів освітніх проектів Prometheus та 

ЕдЕра, які пропонують доступ до безкоштовних онлайн-курсів з англійської 

мови та підготовки до ЗНО: наприклад, онлайн-курс «ІЗІ ЗНО. Англійська 

мова» - підготовка до ЗНО з англійської з темами, серіалами і фільмами.   

Співпраця з видавництвами британської книги Macmillan та Dinternal на-

дає вчителям англійської мови доступ до їх електронних навчальних ресурсів: 

аудіоматеріали із завданнями, тексти для читання, е-книги, тести, граматичні 

вправи, відео та ін. 

Однією з форм перевірки знань учнів під час дистанційного навчання 

стало використання електронної освітньої технології – дистанційної плат-

форми «МiйКлас», яка надає вчителям можливість не тільки використовувати 

готові тести, а й створювати власні. 
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В умовах карантину та організації дистанційного навчання вчителі 

французької мови можуть використовувати сайти та ресурси, які наведені 

нижче. 

Перша порада всім учителям французької мови – це зареєструватися на 

сайті https://ua.ifprofs.org/. Це сайт спеціально створений для 

вчителів/викладачів французької як іноземної,де зібрані численні ресурси для 

вчителів. Наразі там публікуються також пропозиції щодо роботи 

вчителів/викладачів французької в умовах карантину з усіх країн світу. 

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle 

https://www.lepointdufle.net/p/vocabulaire-themes.htm#detail 

https://m.bescherelle.com/thematiques-jeux/jeux-grande-section 

 

Сайти універсальні: 

http://www.bonjourdefrance.com/index/indexgram.htm — уроки для всіх 

рівнів володіння французькою : від А1 до С2. 

http://fr.tsedryk.ca/ —канадський сайт, який пропонує  багато інформації з 

завданнями, які можна перевірити. 

http://grammaire.reverso.net/ — сайт пропонує інформацію і завдання з різ-

них розділів мови: Les grandes notions grammaticale. Syntaxe. Conjugaison de 

verbe. Règles d'accord. Orthographe et typographie. Questions d'actualité 

 http://www.lepointdufle.net/p/apprendre_le_francais.htm — сайт, на якому 

зібрані різні сайти, що пропонують як підхід за темами, так й за аспектами 

мови та мовлення. 

https://sites.google.com/site/moncahierdactivites/cours-de-francais - сайт, на 

якому зібрані різні сайти, що пропонують як підхід за темами, так й за аспек-

тами мови та мовлення. 

http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/exos/index.htm- сайт пропонує 

численні прави з французької мови. 

 http://exercices.free.fr/francais/index.htm - вправи за різними напрямками 

мови. 

https://ua.ifprofs.org/
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle
https://www.lepointdufle.net/p/vocabulaire-themes.htm#detail
http://www.bonjourdefrance.com/index/indexgram.htm
http://fr.tsedryk.ca/
http://grammaire.reverso.net/
http://www.lepointdufle.net/p/apprendre_le_francais.htm
https://sites.google.com/site/moncahierdactivites/cours-de-francais/la-grammaire
http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/exos/index.htm-
http://exercices.free.fr/francais/index.htm
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http://lexiquefle.free.fr/index.htm — сайт для роботи з лексикою. 

https://babadum.com/ — ігри для вивчення лексики 

http://www.didierlatitudes.com/  - вправи на граматику 

Сайти для відпрацювання відмінювання дієслів: 

http://leconjugueur.lefigaro.fr/ 

http://www.les-verbes.com/ 

http://www.conjugaison-verbe.fr/ 

http://conjugueur.reverso.net/conjugaison-francais.html 

Сайти – словники: 

http://www.ikonet.com/fr/ledictionnairevisuel/ — візуальний словник. 

http://www.larousse.fr/ —Видавництво Ларусс пропонує п’ять словників 

дод вільного використання 

http://www.cnrtl.fr/antonymie/ — антонимы 

http://la-conjugaison.nouvelobs.com/synonyme/ — сайт пропонує синоніми, 

дефініції, вправи і навіть судоки. 

https://www.lingvolive.com – словник-перекладач 

https://www.duolingo.com – сайт для вивчення мови 

Сайти – відео: 

https://french.yabla.com/— тематичні відео 

http://www.linguo.tv  —  відео з субтитрами 

Сайти – ТБ: 

http://www.francetelevisions.fr/  

http://enseigner.tv5monde.com/  

http://apprendre.tv5monde.com/ 

Сайти - Газети і журнали: 

http://www.culturetheque.com — Культуртека надає доступ до великої 

кількості книг, аудіокниг, відео, газет, журналів, аудіозаписів та інших ресур-

сів для вивчення французької мови. 

http://www.lefigaro.fr/  

http://www.lexpress.fr/  

http://lexiquefle.free.fr/index.htm
https://babadum.com/
http://www.didierlatitudes.com/
http://leconjugueur.lefigaro.fr/
http://www.les-verbes.com/
http://www.conjugaison-verbe.fr/
http://conjugueur.reverso.net/conjugaison-francais.html
http://www.ikonet.com/fr/ledictionnairevisuel/
http://www.larousse.fr/
http://www.cnrtl.fr/antonymie/
http://la-conjugaison.nouvelobs.com/synonyme/
https://www.lingvolive.com/en-us
https://www.duolingo.com/
https://french.yabla.com/
http://www.francetelevisions.fr/
http://enseigner.tv5monde.com/
http://apprendre.tv5monde.com/
http://www.culturetheque.com/
http://www.lefigaro.fr/
http://www.lexpress.fr/
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http://www.lepoint.fr/ 

Подкасти 

http://www.bbc.co.uk/languages/french/deja_vu/ 

http://lang-8.com/  

http://www.podcastfrancaisfacile.com/  

http://www.canalacademie.com/idr161-En-francais-facile-portraits-.html  

http://parlez-vousfrancais.com/ 

http://www.canalacademie.com/apprendre/fiche.php?id=110 

 

  

http://www.lepoint.fr/
http://www.bbc.co.uk/languages/french/deja_vu/
http://lang-8.com/
http://www.podcastfrancaisfacile.com/
http://www.canalacademie.com/idr161-En-francais-facile-portraits-.html
http://parlez-vousfrancais.com/
http://www.canalacademie.com/apprendre/fiche.php?id=110
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ВИСНОВОК 

У методичних рекомендаціях була надана методика використання ефек-

тивних форм організації навчання здобувачів освіти закладів загальної серед-

ньої освіти в умовах обмеження освітнього процесу. Були визначені інстру-

менти спілкування у дистанційному навчанні: електронна пошта, форум, 

чат, відеоконференція, блог, середовище Classroom, соціальні мережі та Viber.  

Обмеження освітнього процесу ні в якому разі не мали вплинути на нав-

чання вцілому. Для цього були запропоновано: об’єднати навчальні теми; ви-

користовувати міжпредметні зв’язки, огляд або самостійне вивчення окремих 

тем; організувати самоосвітню діяльність школярів; інтегрувати вивчення пев-

них тем у межах інших навчальних предметів; щоденно он-лайн консульту-

вати учнів; впроваджувати елементи дистанційного навчання на період обме-

ження освітнього процесу. Використання технологій та засобів ІКТ під час 

дистанційного навчання: лекція, семінар, урок, консультації,  безкоштовні ос-

вітні платформи дали позитивний результат в організації навчальної взаємодії 

всіх суб’єктів освітнього процесу.  

Ресурси Британської Ради були надійним підгрунтям і допомогою для 

якісного засвоєння матеріалу. А саме: інтерактивні вправи, ігри, аудіо- та ві-

деоматеріали, мобільні програми для вивчення англійської мови, додатки, в 

яких є матеріали вивчення англійської для дітей, вивчення англійської для під-

літків, бізнес-англійська, вивчення англійської мови через футбольну тема-

тику, Teach-Nology, School Projects, SparkleBox.com, Рррst.com та ін.  

Підібрані матеріали та інтернет-ресурси для вивчення англійської мови 

для учнів 5-8 класів, німецької мови, французької мови сприяли забезпеченню 

формування навичок та вмінь читання, говоріння, аудіювання та письма.  

Запропонований перелік освітніх джерел та онлайн платформ на допо-

могу педагогам в організації дистанційного навчання може бути доповнений 

та розширений педагогами.   
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ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ ДЖЕРЕЛ ТА ОНЛАЙН ПЛАТФОРМ НА ДО-

ПОМОГУ ПЕДАГОГАМ В ОРГАНІЗАЦІЇ  

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

 Студія онлайн-освіти Educational Era https://www.ed-era.com/ 

 iLearn (https://ilearn.org.ua/) – цікаве, безкоштовне і доступне 24/7 нав-

чання:  онлайн курси з основних предметів ЗНО, вебінари з найкращими ре-

петиторами Києва, тести, подкасти, матеріали для самопідготовки . 

Prometheus https://prometheus.org.ua/ Онлайн курси України і світу із різ-

них предметів та різноманітних напрямків для вчителів та учнів 

Каталог електронних освітніх ресурсів Інституту післядипломної педаго-

гічної освіти Київського університету імені Бориса Грін-

ченка  http://urok.ippo.kubg.edu.ua/ 

Розумники – придбання (диски та скачування з сайту) ліцензійних МОН 

е-підручників (педагогічні програмні засоби, тести, лабораторні практикуми 

та інше) http://rozumniki.net/ 

Нова школа -навчальні диски для школярів (каталог ресурсів  всіх 

предметів) http://novashkola.com.ua/ 

Електронні версії підручників https://e-pidruchnyky.net/ 

Скановані підручники та відеоуроки 

 Система e-pidruchnyky.net забезпечує широкий законний доступ до циф-

рових копій підручників, які використовуються у навчальному процесі за-

гальноосвітніх шкіл України. 

• Електронні версії підручників для 9 класу 

• Скановані підручники 

• Вільна шкільна бібліотека 

• Всі шкільні підручники (читати он-лайн) 

• Підручники 

• Підручники з сайту Інституту модернізації змісту освіти 

• MozaBook – мультимедійні уроки 

• Видивничий дім “Освіта” 

https://www.ed-era.com/
https://ilearn.org.ua/?fbclid=IwAR1KHBjB0Dcx_Ma2Fac5lgTPUok7ECCvJ2pZRaoGN7I6EkRq7NuMWVXIX7o
https://prometheus.org.ua/
http://urok.ippo.kubg.edu.ua/
http://rozumniki.net/
http://novashkola.com.ua/
https://e-pidruchnyky.net/
http://e-pidruchnyky.net/
http://osvita.ua/school/textbook/9klas/
https://mega.nz/#F!6EYiiBDA!SAUrHDpruhrWYlhR3ItTXQ!DAQ2BR7b
http://schoolbooks.org.ua/
http://4book.org/uchebniki-ukraina
http://mta.ua/stat/pidruchniki_dlya_shkoli?utm_source=FB&utm_medium=post&utm_campaign=pidruchnyky
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/683
https://edpro.com.ua/mozaik
http://www.osvita-dim.com.ua/index.php?form_page=8000
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• 35 музеїв онлайн 

• Безкоштовні мобільні додатки для STEM 

Додатково 

• Найбільша електронна бібілотека 

• Колекція відоуроків 

• Всі електронні підручники для 10 класу (від School Champion) 

• bhv освіта 

• Мозаїка 

Тестування 

• ЗНО онлайн 

• ЗНО (Київ) 

• Підготовка до ЗНО (за темами, всі предмети) 

• ЗНО (Львів, за темами) 

• Підготовка до ЗНО (дистанційні курси, тести, ІКТ), 

• Онлайн-тестування “Тесторіум” – тестування ЗНО 

• Онлайн-тестування “Майстер-тест” 

• Підготовка до ЗНО 

• Підготовка до ЗНО (учням, викладачам) платно 

• Створення Гугл тестів (з виставленням оцінок) Відеоінструкція 

• MyTest  (редактор _приклад) 

• 7 платформ для створення тестів 

Сім платформ для створення тестів 

Без тестів сьогодні не обходиться жоден викладач, будь то шкільний 

вчитель чи професор багатотисячного онлайн-курсу. Вибір варіанту з 

декількох - не єдина можливість: в опитування можна вставляти картинки та 

відео, змінювати формати завдання майже до безкінечності.  Пропонуємо сім 

сервісів, що можуть полегшити підготовку і проведення тестування. 

GOOGLE ФОРМИ 

Google Форми - частина офісного інструментарію Google Drive. Мабуть, 

це один з найшвидших і простих способів створити своє опитування або тест: 

http://www.interior.ru/design/art/5786-35-muzeev-mira-kotorye-mozhno-posetit-onlajn.html?fbclid=IwAR02rkTJIBd0dyW0_elE98jxEJ7RHl7YeF7bb5HsZxDj9rq1jvJ1nyxp-lA
https://osvitoria.media/experience/6-bezkoshtovnyh-mobilnyh-dodatkiv-dlya-zahoplyvyh-pryrodnychyh-stem-proektiv/?fbclid=IwAR1Bp5XTwYtvaFZSyjPVe0yy3uDnit4mwCv_unsuBCk_rE8Kpc14lC3C_Zk
http://ua.booksee.org/s/?q&t=0
http://golbis.com/pin/polnaya-kollektsiya-video-urokov-po-osnovnyim-shkolnyim-predmetam-za-1-11-klassyi-5/#.VNCivNKsWzm
http://schoolchampion.in.ua/dodatkovi_mozhlyvosti/elektronni_pidruchniki_dlya_10_klasu/
http://bhv-osvita.com/index/elektronni_zasobi_dlja_navchannja_ta_vikladannja/0-22
https://www.mozaweb.com/uk/lexikon.php?cmd=getlist&let=7
http://zno.osvita.ua/mathematics
http://zno.fizika.kiev.ua/
https://iznotest.info/
http://93.178.252.244:8080/
https://www.eduget.com/#_=_
http://www.testorium.net/
http://master-test.net/
http://znaniya.znonline.org/
http://online.zno.ua/
javascript:void(0);
https://www.youtube.com/watch?v=FZ2hxgNHm_Y&feature=share
http://mytest.klyaksa.net/
http://mytest.klyaksa.net/htm/mteditor.htm
http://osvita.ua/school/method/technol/45747/
https://drive.google.com/ob?usp=web_ww_intro
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пишемо завдання, вибираємо тип відповіді (вибір з кількох варіантів, напи-

сання власного) - готово! Одержаний тест можна відправити студентам елек-

тронною поштою або вбудувати на свій сайт за допомогою спеціального коду. 

Для прискорення роботи рекомендуємо додати плагін Flubaroo - він автома-

тично перевіряє відповіді учнів і ставить оцінки відповідно до заданих 

критеріїв. Форми абсолютно безкоштовні - для використання ресурсу потрібно 

лише мати акаунт Google. 

QUIZLET 

За допомогою Quizlet можна створювати тести, в яких учні будуть виби-

рати вірні відповіді із запропонованих, зіставляти зображення та інформацію 

або вписувати власні варіанти. Користуватися дуже легко - в інтерфейсі можна 

розібратися буквально за пару хвилин, до того ж, Quizlet підтримує російську 

мову і працює на Android і iOS. Quizlet безкоштовний, але буває і підписка Plus 

за $10 - вона дозволить завантажувати власні картинки і створювати необме-

жену кількість навчальних груп. 

PROPROFS 

Proprofs готує тести на будь-який смак - можна запропонувати на вибір 

один або кілька варіантів, попросити заповнити пропущене слово або напи-

сати розгорнуту відповідь. Сервіс дозволяє вставляти в завдання текстові до-

кументи та презентації, файли PDF, а також зображення, аудіо- та відеофайли. 

Завершивши роботу над тестом, можна залишити його в загальному доступі 

на сайті Proprofs або вбудувати на свою сторінку. 

Хоча сервіс безкоштовний, можливості Proprofs розширюються в платних 

тарифах. Викладачам варто звернути увагу на тарифи Basic і Professional. Пер-

ший відкриває всі основні можливості сервісу і дозволяє створювати необме-

жену кількість тестів за $20 в місяць; другий дозволяє об'єднувати студентів в 

закриті групи і обійдеться в $40. Нові користувачі можуть безкоштовно кори-

стуватися всіма можливостями Proprofs протягом 15 днів після реєстрації. 

 

KAHOOT! 

http://www.flubaroo.com/
http://quizlet.com/
http://www.proprofs.com/
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Kahoot! дозволяє подавати у форматі опитувань і тестів мало не весь нав-

чальний матеріал. Щоб налагодити зворотній зв'язок з учнями, можна обіграти 

нові теми у формі простих запитань і відповідей, а закріпити знання за допо-

могою більш докладного тестування. Kahoot! розрахований на застосування у 

класі - викладач показує матеріал на головному екрані, а в цей час школярі 

відповідають на питання і обговорюють інформацію, використовуючи 

спеціальний клієнт для комп'ютерів або браузер на смартфонах (Android, iOS, 

Windows Phone). Для того щоб увійти у віртуальну класну кімнату, учні 

повинні ввести спеціальний код, який надішле викладач. Сервіс дозволяє 

дізнатися, як відповідав на запитання кожен студент, або будувати діаграми 

успішності всього класу. Самі ж учні можуть стежити за своїми результатами 

в спеціальних таблицях. Kahoot! безкоштовний і повністю доступний після 

реєстрації. 

CLASSMARKER 

У ClassMarker можна робити опитування з різними форматами відповідей 

- крім звичних варіантів, є навіть есе. Для початку роботи викладачеві 

потрібно створити віртуальний клас і розіслати запрошувальні коди учням. 

ClassMarker зберігає результати всіх проведених тестів, ведучи статистику 

успішності. Якщо у викладача є власна веб-сторінка, він може вбудовувати 

тестові завдання на неї. 

У безкоштовному варіанті ClassMarker дозволяє створити не більше 100 

тестів. 400 тестів на місяць обійдуться у $16.50, а 1000 тестів - вже $33. У 

сервісу є щорічні пакети для тих, хто рідко проводить онлайн-тестування. 

Мінімальна кількість тестів (50 на рік) буде коштувати $25 на рік, а максимум 

(5000 на рік) обійдеться у $1000. 

PLICKERS 

Мобільний додаток для викладачів, що допомагає влаштовувати опиту-

вання прямо у класі. Студентам видаються спеціальні бланки з варіантами 

відповідей (A, B, C і D) - почувши питання, вони піднімають потрібні картки, 

які вчитель сканує камерою смартфону. Plickers дозволяє аналізувати 

https://getkahoot.com/
https://getkahoot.com/
https://www.plickers.com/
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результати окремого студента або вивчати статистику усього класу. Додаток 

працює на Android і iOS, а завантажується безкоштовно. 

EASY TEST MAKER 

Найцікавіше в Easy Test Maker - можливість створювати завдання, в яких 

потрібно вибирати вірні і помилкові твердження. Тексти можна 

відформатувати для зручності читання на планшеті або завантажити у форма-

тах .pdf або .doc, щоб провести тестування у більш традиційному форматі. 

Сервіс вміє перемішувати питання і варіанти відповідей, щоб учням було 

складніше списувати. 

Безкоштовна версія Easy Test Maker дозволяє створити 25 тестів без 

можливості експорту у «паперові» формати. У тарифі Plus ($44.95 на рік) дос-

тупна перевірка англомовного правопису, створення необмеженої кількості 

тестів і експорт в офлайн-формати. З підпискою Premium ($74.95 на рік) сервіс 

буде автоматично перевіряти результати, а також дозволить виставляти часо-

вий ліміт на проходження завдань і прикріплювати до опитувань графічні 

файли. 

Доцільним є і ознайомлення з наявними платними освітніми платфор-

мами для дистанційного навчання, адже більшість з них на час карантину в 

термін до 03.04.2020 року надає безкоштовний (або частково безкоштовний) 

доступ до своїх онлайн-курсів для всіх учителів та учнів. Рекомендуємо ознай-

омитися з такими ресурсами, як: 

Кейс-уроки з різних предметів http://www.edufuture.biz/ua/ . 

Mozabook- прекрасний ресурс, де є електронні книги та експлейнери 

українською мовою https://ua.mozaweb.com . 

Для молодших школярівhttps://study-smile.com/ (є пробна онлайн 

версія та платна версія) 

Величезна підбірка різних проектів https://diy.org/ . 

Математика https://gioschool.com/(на час карантину до 3 квітня надає без-

коштовний доступ до всіх онлайн-курсів з математики з 5-го по 9-й клас для 

всіх вчителів і учнів). 

https://www.easytestmaker.com/
http://www.edufuture.biz/ua/?fbclid=IwAR2wlBLUEhJ_-CaeOnQMYG6mPzTI0MkAkwHzC7EWfSaXqyO-er_vvboHSyg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fua.mozaweb.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0gbdph7Nsrya58cIraREe5-vN8tQZtzCTxtj9QUSGEiahxK5QLU1GDGBw&h=AT2FKCZ-mcVOiwO0oVGkUgrI4N_Ee8CyewyHbW3haCVuTBjfRQzcn_-mLejQl6jEgcqu38cNsPg3yZKJNElC1bmdhn6sHXdTGoztV3MeAaw-k7l_R7PecEImz_6hi2XUh4kMS8jXQHt3k-VcPZ7Ys44hqNpqNn0
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fstudy-smile.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1C6_R62kguNLBKs3_ulD_prQR8wfoNIdfVBNLD30mD23ztJq98jpGSLH4&h=AT2FOBGzcPUPFVvARfWJVlc7g8FYZoCayGqUsnmkt-7EsSPFL6UcwFtJ7RgVBKxGqvg1VWJrVjIhZZ970GURDBGvt-1gIPELeFtd1EPTK34l6KByQRa3KVnxxw_yHGWWekLhVODdMlRA6GPqK1Nh-KAqik-WUdw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdiy.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR0heXw6GOom7PLoS1eySilmnm8cNdRbyuEl7kXq5nbU9H1C9QVLL9oTiYs&h=AT2c3Gb-rDMFBAdseSX_m5Iuab8lU_tvamzdPBHTEJKtOTlf1QL72xZ1C_A5fIxWf3xb5PCaszS5xmb4gQ1BmWvhP1J6lY1t6lm6GDXCZ0vAg2HChvrWGnCmgnm6xgXHH67RTyKHgByAFX_7qIC9yiJICPKZA9U
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgioschool.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3JBh_JT6-yV3Ryujq-FynWDJdJAlGWhTKIqSdEalGvhKZ0a4O60ByUP0s&h=AT378zB_JFjJ1vEk-DjoYQ1nR5gZp9trqFYkqF7yuNZLcCzrBtvjDGqmwqwdCwfXdo0biNl4B8AzDgegfPpZaT5jxsqPDV1bTBM9e2_x1VzDaKX0opI3WZ5TjcwYe5fpeI6rKrUwrvnGM08IrMvD937HBxB1Mnc
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Рекомендуємо до роботи і цікаву у методичному аспекті добірку англо-

мовних освітніх платформ: 

https://www.khanacademy.org/- розділ для найменших учнів з навчанням чи-

танню та такі навчальні предмети як Хімія, Фізика, Біологія, Економіка, Мате-

матика; 

https://okgosandbox.org/lessons- дистанційні уроки з STEAM-креативності;  

http://tuxpaint.org/ - вивчення основ малювання за допомогою різних інстру-

ментів (від 5до 12 років);  

https://www.mathplayground.com/ - збірка англійською, яка розрахована на тих, 

хто не вміє читати; https://www.ixl.com/ - доступна англійська. 

Визначимо також інструменти для спільної роботи з учнями у дистанційному 

форматі: 

https://www.mentimeter.com/https://get.plickers.com/https://www.quizalize.com/(

опитування та залучення групи до роботи); 

https://nearpod.com/https://kahoot.com/(проведення контрольних робіт, зрізів 

знань, тестів й оцінювання в ігровій формі); 

https://.com/ua(конструктор тестів, опитувань, кросвордів, ігор та комплекс-

них завдань); 

https://learningapps./(готові навчальні вправи та інструменти для створення 

тестів, завдань); 

 https://www.classdojo.com/uk-ua/(організація класу в працюючу спільноту з 

елементами гейміфікації); 

https://www.edmodo.com/(освітній сайт, який являє собою усічену соціальну 

мережу за типом Facebook, яка дозволяє спілкуватися вчителям та учням, 

об’єднавшись навколо процесу навчання у школі); 

learningapps. (це система готових вправ з різних предметів, та ще й з 

можливістю автоматичної перевірки системою). 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.khanacademy.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR3ub5WZn8Ot8xSqEKlqvvFrLSqdeSD2SRbYU6_UrAG2gsYfMjqEaGHBRO4&h=AT2OoBMzY6pCRLWgjFI1WbJnjcoQrVCZdNKVsq_NXPNebI-iNsNFlJk2wi_igYRLDmAkZTVFlrvBDwVBp0f0xJPgZujItIi-HY0R4HELfmMY3RUeueWLWj2ejC-cWQC0yvYLryRsTjatNgS_irvx4hWsnwmYd20
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fokgosandbox.org%2Flessons%3Ffbclid%3DIwAR136x4oZmpo4ZT7SB1DcaWtpFKnSDJQnOZtojbet3y1VngGuXIWuD9_6co&h=AT0ex1Lk9xfTjppm0qiD6B_ectiIbUnAWbbC-so5Hb0EgTeXU_4S5Nz0u31DN-wntAgSkIJjXrZCErfCn4Uf6ZZxblsPKEbZdmPoRIJZ0cT3gfNgmhAeo-VM0osbFLpc8u8p82mQi8Q4amqUeFCcLS1jsfgY_LI
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ftuxpaint.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR348C3h8eDf4_Onw3xt5tzrPRW-CtonOP3t-tXXLQXv3fBpspvOKCLdx9g&h=AT3nAAVjDK1VkIKg2qPbF8DttxizFlT853iyZUF4RyA5-keYkRpkIjlVXFTcy_qEqdNO6x1vbcRAmRGk5jPgihHFcnDdidt77y94qFmC0nIjEaw7FyuvEL550ywN65qY-SKnDut7ps3WjKU9A2sgAIy1Thk3v3s
https://www.mentimeter.com/
https://get.plickers.com/
https://www.quizalize.com/
https://nearpod.com/
https://kahoot.com/
https://onlinetestpad.com/ua
https://learningapps.org/
https://www.classdojo.com/uk-ua/
https://www.edmodo.com/
https://learningapps.org/?fbclid=IwAR1Czg80aONpF6iNKmFk9VIpJJhn9RA-pnHYU7kTkyMXI823LMsEz4HDQEw
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