
Методичні 

рекомендації щодо організації навчальної діяльності учнів з вивчення  

зарубіжної літератури за допомогою дистанційних технологій під час 

крантину 

 

Окрім опрацювання відповідних параграфів підручника та текстів у 

хрестоматіях з тем, що відповідають календарному плануванню уроків 

літератури, радимо скористатися низкою онлайн-ресурсів, які 

урізноманітнять процес самостійного навчання учнів. Якщо є можливість, 

працюйте на дистанційній платформі або в Google Classroom, підтримуйте 

зворотний зв'язок з учнями через різні канали: електронну пошту, Viber, 

соціальні мережі та ін.  

Для опрацювання навчального матеріалу з зарубіжної літератури під 

час карантину рекомендуйте учням ознайомитися та скористатися 

матеріалами сайту «1000 журавлів» 1000журавлів.укр. Там розміщено нові 

підручники з зарубіжної літератури, хрестоматії, зошити, експрес-уроки, 

інформація про втілення літературних творів у мистецтві, а також інші цікаві 

й корисні матеріали.   

https://www.1000z.com.ua/  – «Тисяча журавлів» – онлайн-платформа 

до підручника «Зарубіжна література. 11 клас» авторського колективу під 

керівництвом Ольги Ніколенко. На цьому сайті розміщено електронну 

хрестоматію та підручник, фільмотеку до творів для 11 класу з зарубіжної 

літератури, а також різні завдання.  

https://www.1000z.com.ua/ekspers-uroki/  – покликання для перегляду 

експрес-уроків для 11 класу з зарубіжної літератури. Експрес-уроки 

проводить доктор філологічних наук, професор О.М. Ніколенко. Це 10-

хвилинні відео-уроки, які ознайомлюють з твором.  

   Для учнів 6 класу рекомендуємо опрацювати розділи підручника 

відповідно до календарного планування (авторський колектив на чолі з О.М. 

Ніколенко). Такий інтерактивний підручник ви знайдете за покликанням 

https://xn--6-8sb3ae5a.xn--1000-83dma3a1c7b6a8s.xn--j1amh/   

   Рекомендуємо низку сайтів, матеріали яких можна рекомендувати 

учням для самостійного опрацювання. Ці теми повинні вивчатися упродовж 

березня місяця. Але це додаткові ресурси для опрацювання, головним 

залишається прочитання художніх текстів повністю або скорочено.  

https://www.youtube.com/watch?v=raJGg4iusPk Експрес-урок «Аліса в країні 

Див», 5 клас,  

https://www.youtube.com/watch?v=hKdGg6F0NbY  Біографія та творчість  

Р.Д. Бредбері, 6 клас, 

 https://www.youtube.com/watch?v=VRueSpZf7PE  Аудіо-книга «Пістрява 

стрічка», А.К. Дойл, 7 клас, 

https://www.1000z.com.ua/
https://www.1000z.com.ua/ekspers-uroki/
https://6клас.1000журавлів.укр/


https://www.youtube.com/watch?v=stN9O3i7Av8  Урок про комедію 

«Міщанин-шляхтич», 8 клас,   

http://svitliteraturu.com/publ/svitovi_geniji_video/dzhon_donn_svitovi_geniji/12- 

1-0-547  Бароко. Джон Донн, 8 клас, 

https://www.youtube.com/watch?v=5eyReF5O5M0  Експрес-урок Генрік Ібсен,  

9 клас,  

https://www.youtube.com/watch?v=y8pczjGwtPw   Бернард Шоу «Пігмаліон», 

 9 клас,  

https://www.youtube.com/watch?v=G1RDcImFuCk  Творчий шлях Поля 

Верлена, 10 клас,  

https://www.youtube.com/watch?v=HTUbnRr4PlE  Експрес-урок  

М. Метерлінк «Синій птах», 10 клас, 

https://www.youtube.com/watch?v=LVRAqyIXGbQ  Фільм «Старий і море»,  

11 клас.  

https://www.youtube.com/watch?v=7qLpfTKgIL0  Відеофрагмент 

монологу головного героя повісті «Стариган з крилами» – розкриття образу 

старигана, його переживань, думок, краще сприйняття філософію магічного 

реалізму.  

Також радимо скористуватися такими сайтами: 

  1.Відеоуроки: 

 https://zl.kiev.ua/z-naykrashhogo/uroky/   

 https://infourok.ru/videouroki/literatura   

 http://svitliteraturu.com/   

 

2.Відеоуроки по біографії письменників: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZAZB_41xDSo&list=RDCMUCSpBnh

P7bFOta5M4VWum-mg&start_radio=1&t=162   

 

https://www.youtube.com/watch?v=zMbipjjSYbg&t=29s   

 

3.Практичні завдання із зарубіжної літератури по класах: 

https://learningapps.org/index.php?page=3&s=&category=88   
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