
      Методичні рекомендації щодо організації навчальної діяльності учнів з 

вивчення української мови, української літератури за допомогою 

дистанційних технологій під час карантину 

 

 Під час організації дистанційного навчання з української мови для учнів 

під час карантину потрібно враховувати забезпеченість освітнього закладу 

технічним забезпеченням.  

Існує багато електронних ресурсів, які стануть у пригоді вчителеві 

української мови. Їх можна використовувати як під час звичного освітнього 

процесу – на уроках, – так і під час дистанційного навчання. Пропонуємо до 

вашої уваги деякі з них: 

Освітній проєкт «На Урок»  

Фонд «Відкрита політика» розміщено відеоуроки з української мови, 

української літератури, історії України для підготовки до ЗНО, ДПА, за 

покликанням:  https://dostupnaosvita.com.ua/video-lessons   
На цій платформі розміщено 22 відеоуроки з української мови і літератури. 

Банк уроків постійно поповнюється. Радимо скористатися уроками від 

фонду, особливо коли немає можливості записати власні уроки й оперативно 

розмістити для перегляду учням. 

Сайт Олександра Авраменка – доцента Київського університету імені 

Бориса Грінченка – http://xn--80aafnzkijm.xn--j1amh/; 

http://ippo.kubg.edu.ua/ekspres-uroky   

На сайті Київського університету імені Бориса Грінченка зібрано всі 

уроки відомого мовознавця Олександра Авраменка, які за своєю 

наповнюваністю відповідають деяким темам з української мови або ж 

можуть бути використані учнями з метою підвищення свого рівня культури 

мовлення. Експрес-уроки української мови від Олександра Авраменка 

вчитель може рекомендувати учням з метою ознайомлення конкретного 

слововживання з подальшим обговоренням у гугл-класі. Можна 

запропонувати учням створити відеоролик за аналогією до уроків 

О.Авраменка і презентувати під час відновленого освітнього процесу, або 

прикріпити на платформі у дистанційному класі для обговорення. 
Сайт «Мова – ДНК нації» - Лепетун або  Як вивчити українську мову за 

допомогою смартфону https://ukr-mova.in.ua   Безкоштовне завантаження 

в Google Play та App Store. Головного ж «учителя» на ім’я Лепетун учні, 

напевно, вже неодноразово зустрічали. У самостійній роботі вдома Лепетун 

допоможе засвоїти правила правопису, вивчити наголоси і фразеологізми, а 

також боротися з калькою і русизмами. Крім того, у додатку є вправи на 

засвоєння матеріалу, а веселі та корисні картинки з правилами можна 

додавати у вибране. Використовуючи дотепні, часом жартівливі картинки, на 

яких зображено головного героя Лепетуна, учні ознайомляться з окремими 

орфограмами, пунктограмами, з лексикою, граматикою, стилістикою. 
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Допоможуть ці картинки дітям також зрозуміти значення прислів’їв, 

фразеологізмів.  

 «Лайфхаки з української мови», або Українська мова для 

дорослих і школярів https://edera.gitbook.io/laifhaki-z-ukra-ns-ko-movi/   

Цей онлайн курс ― спільна розробка EdEra та Освіторії. Він складається з 

5 модулів, що налічують 16 тем, і триває загалом 5 тижнів по 4 години на 

тиждень. Лектором курсу є кандидат філологічних наук і вчитель української 

мови та літератури у столичній Новопечерській школі Ігор Хворостяний. 

Форма подачі матеріалу – відео з лайфхаками. Даний курс ― хороший 

помічник для учнів старших класів, які хочуть успішно скласти ЗНО. Вони 

поглиблять свої знання з фонетики, орфографії, морфології, синтаксису і 

стилістики української мови. Кожен урок-лайфхак супроводжується 

робочими аркушами з завданнями для перевірки засвоєння знань і тестами. 

Зручний та доступний інтерактивний конспект лекцій завжди напохваті за 
покликанням https://edera.gitbook.io/laifhaki-z-ukra-ns-ko-movi/   

Вправи для вивчення української мови від «Тренажера з правопису 

української мови» https://webpen.com.ua/   

Надзвичайно зручний ресурс для вивчення та засвоєння мови з великою 

кількістю завдань для самоперевірки. Усі правила супроводжуються 

відеоуроками, а також численними онлайн-вправами. Якщо в учня  

виникають складнощі з вибором правильного варіанта, можна натиснути 

кнопку «Підказка», і одразу запропонують відповідне правило. Кількість 

спроб необмежена. Крім того, постійно додаються нові завдання 

Відеоуроки з української мови можна порадити учням знайти на 

www.google. сom  ( https://vshkole. com  вказавши їм тему, № уроку ( 5клас, 

тема «Додаток», урок №17) тощо. 

Методика дистанційного навчання української літератури передбачає 

зворотний зв'язок між учнем та вчителем у процесі навчання. Словесник 

обирає форми й методи реалізації дистанційного навчання та рекомендує їх 

учням відповідно до умов і навчальних можливостей школярів: онлайн-

консультації вчителів, вебквести, інтерактивні вправи, уроки через Skype , 

Youtube тощо.  

Важливо також надати покрокові інструкції батькам і дітям, як 

організувати самостійну роботу вдома. Наприклад: прочитайте літературний 

твір, перегляньте відеоурок, виконайте інтерактивну вправу, скриншот 

виконаного завдання надішліть на електронну пошту вчителя, якщо це 

можливо. Урізноманітнити самостійне вивчення матеріалу допоможе 

створення інтелект-карт. Такий вид роботи слугує для систематизації 

опрацьованого матеріалу підручника або ж прочитаного художнього твору. 

Скористайтеся сервісом https://coggle.it/  та запропонуйте учням створити 

інтелект-карти до вивченого самостійно матеріалу, або створіть шаблон, який 

діти зможуть заповнити упродовж карантину. Якщо немає змоги робити це 

через Інтернет, можна запропонувати учням створити малюнки за творами 

тощо..  
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Для опрацювання навчального матеріалу з української літератури під 

час карантину рекомендуємо учням ознайомитися та скористатися 

матеріалами таких онлайн-ресурсів: 

https://wisecow.com.ua/literatura/ukrayinska-literatura-v-imenax/  – курс лекцій 

від WiseCow. 39 поетів, драматургів та прозаїків оживають в історіях від 

Ярини Цимбал та Євгенія Стасіневича – сучасних українських 

літературознавців. Крім творчості Т.Шевченка, Лесі Українки, Франка та 

Куліша вони допоможуть учням краще засвоїти неоромантизм, модернізм, 

футуризм та соцреалізм в українській літературі. 

https://courses.ed-era.com/courses/course-

v1:Osvitoria_and_EdEra+lifehacks201+lifehacks201/about  – онлайн-курс у 

формі корисних порад (лайфхаків), що допоможе простежити історію 

розвитку мистецтва слова від фольклору й перших писемних пам’яток до 

сучасної української літератури, опанувати базовими теоретико-

літературними поняттями, виробити навички аналізу художніх творів. 

Рекомендуємо скористатися цим курсом як можливістю повторення та 

систематизації вивченого матеріалу, підготовки до ЗНО.   

Радимо використати сайти, матеріали яких можна рекомендувати 

учням для самостійного опрацювання тем, які мали б вивчатися упродовж 

березня. Це додаткові ресурси для опрацювання, адже головним залишається 

прочитання художніх текстів повністю або скорочено.  

 5 клас 

http://svitliteraturu.com/load/dopomoga_uchnju_z_ukr_lit/5_klas_ukr_lit/t_shevch

enko_ta_jogo_virshi_dlja_uchniv_5_klasu/56-1-0-858  Т.Г. Шевченко (анкета 

поета). Художня реальність, створена уявою митця за допомогою засобів 

образної мови. «За сонцем хмаронька пливе». «Садок вишневий коло хати...» 

6 клас  

https://www.youtube.com/watch?v=Ih-YZA7GEiI Зіркова історія 

Всеволода Нестайка. http://booksonline.com.ua/view.php?book=45387   

«Тореадори з Васюківки» (скорочено). 

7 клас 

http://svitliteraturu.com/load/dopomoga_uchnju_z_ukr_lit/7_klas/virshi_v_simone

nka_dopomoga_uchnju_7_kl/60-1-0-989   Загальнолюдські цінності та ідеї у 

вірші «Ти знаєш, що ти – людина…».«Лебеді материнства». Романтичний 

порив, прагнення пошуку, відкриттів і самовідкриттів у поезії «Гей, нові 

Колумби й Магеллани…». 

 8 клас 

http://svitliteraturu.com/load/dopomoga_uchnju_z_ukr_lit/8_klas/o_dovzhenko_ni
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ch_pered_boem_dopomoga_uchnju/62-1-0-1091  Олександр Довженко «Ніч 

перед боєм» – твір про героїзм, самовідданість, патріотичні почуття 

українців. 

9 клас 

https://www.youtube.com/watch?v=SfybK1XLjyQ  Т. Шевченко (онлайн-курс). 

 10 клас 

https://www.youtube.com/watch?v=vRkiPEku83M  Василь Стефаник. 

Українська література в іменах 

https://www.youtube.com/watch?v=w2m6te-iHuk  Василь Стефаник. «Камінний 

хрест» – психологічне розкриття теми еміграції. 

11 клас 

https://www.youtube.com/watch?v=ZU16kw_fDzU  Шістдесятництво 

 (онлайн- курс) 

 https://www.youtube.com/watch?v=7GMS2GejAZE Василь Симоненко – 

український поет-шістдесятник. 

https://www.youtube.com/watch?v=XyhJNOSEDTM  Дмитро Павличко.  
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