
Методичні рекомендації щодо якісного проведення дистанційного 

навчання з української мови  

 

Під час карантину організація дистанційного навчання може 

здійснюватись у двох режимах навчання:   

 живе онлайн-спілкування, коли в призначений час вчитель  

організовує відеоконференцію, спілкування в чаті з учнями;  

 віддалене навчання, розтягнуте в часі, коли використовуючи 

певні цифрові інструменти, вчитель створює платформу для 

самостійного навчання учнів. 

При організації віддаленого навчання необхідно провести вступний 

інструктаж, в ході якого пояснити учням, як працювати віддалено, як 

використовувати ті чи інші освітні ресурси. Крім вступних інструкцій, 

здійснювати поточні інструкції перед початком вивчення тієї чи іншої теми, 

або введення нового цифрового інструменту, нових освітніх ресурсів.    

Уважно проаналізувати календарно-тематичне планування, 

визначивши навчальні теми, які при відновленні навчання можна ущільнити, 

які учні можуть вивчити самостійно, а які потребують детального пояснення. 

Дати учням перелік творів, які відповідно до навчальних програм з 

української літератури визначені для вивчення напам’ять на час карантину. 

Вивчення програмового матеріалу за технологією дистанційного 

навчання учитель може здійснювати у таких формах:  

 оприлюднювати завдання для самостійної роботи учнів на сайті 

закладу освіти (можна й у вайбергрупі для батьків) з відповідної теми з 

української мови та літератури; 

 оприлюднювати практичні завдання з методичними рекомендаціями 

щодо їх виконання; 

 учителі, які мають власні блоги та сайти, можуть організувати щоденне 

навчальне спілкування з учнями, здійснюючи індивідуальну допомогу 

учням через Skype, Viber тощо; 

  розміщувати в мережі Інтернет (Google Диск) мультимедійні матеріали 

- презентації, відеоролики, - які допоможуть учневі у вивчені 

зазначеної вчителем теми, посилання на які розмістити на сайті 

закладу; 

 надати учням перелік інтернет-джерел, які сприятимуть легшому 

засвоєнню програмового матеріалу (на каналі YouTube є відеоуроки за 

програмою з української мови для всіх класів). 

 для отримання зворотного зв’язку пропонувати учням онлайн-

тестування, використовуючи онлайн-сервіси для вчителя, платформи 

для створення тестів (https://osvita.ua/school/method/technol/45747/). 

Після відновлення навчального процесу: 

 усі завдання, виконані учнями самостійно, обов’язково 

проаналізувати та оцінити. Це дасть можливість  побачити рівень 

засвоєння матеріалу, вивченого самостійно; 

https://osvita.ua/school/method/technol/45747/


 першим провести урок застосування знань, умінь і навичок, урок 

узагальнення та систематизації знань з тем, вивчених за 

технологією дистанційного навчання. 

Для проведення дистанційного навчання з української мови радимо 

використовувати: 

 відеоуроки з української мови та літератури за шкільною програмою на 

каналі YouTube https://www.youtube.com/watch?v=o-fJVVDOws8) 

 https://naurok.ua/ - допомога учителю в створенні для учнів тестових 

завдань з теми; за наданим кодом учні виконують завдання, які 

оцінюються автоматично після їх виконання; 

 http://learningapps.org/ - подано систему різних вправ з української мови; 

 https://webpen.com.ua/ - вправи для вивчення української мови від 

«Тренажера з правопису української мови»; 

 https://miyklas.com.ua/- за умови підключення платної функції «Мій 

плюс» учитель може використовувати уже готові завдання платформи і 

надсилати їх для виконання зареєстрованим учням (для вивчення 

української мови –  5-9 класи); 

 https://quizizz.com – містить розробки, якими учитель може скористатися 

або їх відредагувати. Обов’язково вказати мову: українська, якщо треба 

знайти тести з потрібних тем; 

 https://dostupnaosvita.com.ua/video-lessons  ГО «Фонд «Відкрита політика» 

 безплатні відеоуроки з української мови та літератури 

https://www.pedrada.com.ua/news/3769-qqn-16-m6-15-06-2016-bezplatn-

vdeouroki-z-ukransko-movi-ta-lteraturi 

 

Пропонуємо скористатися блогами та сайтами вчителів: 

 http://oksanabilan.blogspot.com/ -  блог Білан Оксани Григорівни»: відео, 

трейлери, тестові завдання, тренувальні вправи, кросворди, контрольні 

роботи, які можна використовувати онлайн за дібраними темами (блог 

«Навчаємося граючи»); 

 https://sites.gogle.com/view/kazka - сайт Федчун Наталії Анатоліївни, 

м.Полтава; 

 https://filologukr.ucoz.ru/search/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%

D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D1%83%D1%80%D

0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2%20%D0%B7%20%D0%A3%D0%9B 

– сайт Яненко Світлани Василівни, м. Кременчук; 

 https://smk2027.blogspot.com/ - сайт учителя  Козаченко  Світлани 

Миколаївни, Зіньківський район; 

 https://olesya12142111.blogspot.com/ - блог Калинич Олесі Василівни, 

заслуженого учителя України. 

У підготовці учнів до ЗНО корисні поради знайдете на сайтах: 

 https://www.youtube.com/channel/UCBORYU3g3C5kFXJc7kLwqGA -    

сайт О..Авраменка;  

 http://xn--80aafnzkijm.xn--j1amh/; http://ippo.kubg.edu.ua/ekspres-uroky 
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 https://www.youtube.com/playlist?list=PL_zDp5rG6Hqv73YVC-    

PziWnsPfMJYrNOt - онлайн-курс з підготовки до ЗНО  «Лайфхаки з 

української мови»; 

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

 https://www.youtube.com/channel/UCMCYaKTwZ1Olw1fuzLvgA_Q 

https://www.youtube.com/channel/UCKZ9W_5yg6NeV92ak02CdSg - 

онлайнкурс з підготовки до ЗНО  «На всі двісті». 

Для удосконалення знань учнів з української мови та літератури при 

підготовці до ЗНО: 

 

  http://studportal.net.ua/page.php?al=mova_zno 

 https://osvitanova.com.ua/posts/3076-63-video-za-motyvamy-tvoriv-

ukrainskoi-literatury-dozno-2020     

Література. 63 відео за мотивами творів української літератури до ЗНО 

2020. 

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

лекцій від WiseCow. 

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

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

у формі корисних порад (лайфхаків) при підготовці до ЗНО. 

 Онлайн-уроки підготовки до ЗНО з української мови та літератури 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLo55sx3uqU0yOWWATpd_BevnS

2W1E-9W3    

 Фільми онлайн з української літератури відповідно до програми ЗНО 

http://all4zno.net/filmi-online-z-ukrainskoi-literaturi-zno.html 

 Тестування ЗНО 2020  http://testzno.com.ua/?Itemid=2option=com_jquar 

 ЗНО онлайн з української мови та літератури  

https://zno.osvita.ua/ukrainian/ 

 Екранізовані твори з української літератури (за програмою ЗНО) 

https://znoclub.com/mova-ta-literatura/883-ekranizovani-tvori-z-

ukrajinskoji-literaturi-za-programoyu-zno.html 

 

 

Під час дистанційного навчання рекомендуємо вчителям 

англійської мови : 

-об’єднувати навчальні теми зі скороченням навчального часу 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; 
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-при корекції календарно-тематичного планування здійснювати об’єднання 

навчальних тем з урахуванням вікових, психолого-фізіологічних 

особливостей учнів та рівня сформованості комунікативної компетенції; 

-проводити оглядове або самостійне вивчення навчального матеріалу з 

урахуванням вікових та психолого-фізіологічних особливостей учнів шляхом 

розміщення завдань, запропонованих для самостійного опрацювання, на 

сайтах закладів загальної середньої освіти; 

-скоротити кількість годин, відведених на повторення програмового 

матеріалу та для узагальнення вивчених тем;  

-під час поточного контролю надавати перевагу тестовим завданням,  

виконання яких займає не більше 15 хвилин навчального часу. Не 

ущільнювати 4 види семестрового контролю; 

-здійснити корекцію планування, скоротивши резервні уроки для засвоєння 

програмового матеріалу; 

-проводити онлайн консультування учнів відповідно до складеного розкладу 

занять на період обмеження освітнього процесу. 

Для ефективного опрацювання учнями тем, передбачених для 

дистанційного навчання, радимо застосовувати інтернет-ресурси, які 

сприятимуть забезпеченню формування навичок та вмінь читання, говоріння, 

аудіювання та письма. 

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 

   

 https://elearningindustry.com/digital-education-tools-teachers-students. 

  https://www.classtime.com/uk/ - можливість організувати навчання та 

контроль досягнень.  

 https://web.seesaw.me/- онлайн ресурс для вчителів, дітей та батьків, де 

можна створювати уроки і завдання та бачити їх виконання. Матеріали 

розділені за рівнями, класами та темами в Activity Library (приклад 

матеріалів для 5 класу); 

 https://app.seesaw.me/#/activities/library?community&grade_level=5&subje

ct=HomeLearning 

 https://edpuzzle.com/- ресурс для перевернутого навчання. Можна 

приєднати цілий клас і онлайн переглядати виконання завдань; 
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 http://www.onestopenglish.com/- матеріали з англійської мови з 

методичними поради для роботи з дітьми та підлітками; 

 https://englishteststore.net/ - містить тести за посилання, щоб перевірити 

знання учнів з граматики або теми (для учнів 5-11 класів). Також 

багато тестів на Reading comprehension.  

 www.esl-galaxy.com – інтерактивні завдання, граматика, лексика, ігри, 

роздатковий матеріал. 

 https://learnenglishteens.britishcouncil.org - завдання для учнів середньої 

та старшої школи з читання, письма, аудіювання, підготовки до ДПА та 

ЗНО, граматичні та лексичні вправи, ігри та відео. 

Сайти для аудіювання:  

 https://www.eslfast.com 

 https://www.esl-lab.com 

 Для покращення навичок розмовної мови:  

 https://www.ezslang.com 

 Сайти, які містять відеоуроки: 

 https://www.englishclass101.com 

 http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english 

 https://en.islcollective.com/video-lessons - онлайн-уроки з використанням 

коротких відео. 

 

Не впевнена, що це треба рекомендувати, але цікаво. 

Якщо ваші учні володіють англійською мовою в потрібному обсязі, 

можна рекомендувати їм переглянути дані серіали, що сприятиме 

удосконаленню сприйняття іноземної мови на слух і допоможе при 

виконанні завдань аудіювання: 

«Terrace House» (Terrace House is the show I’m totally obsessed with at the 

moment. There are currently three series available to watch on Netflix: Terrace 

House: Boys and Girls in the City (seasons 1 and 2) and Terrace House: Aloha 

State. It’s an unscripted Japanese reality TV programme that follows the lives of 

six young people living in a shared house. Whilst it’s more toned down than 

British reality shows like Big Brother, there are still conflicts and tensions that 

make it interesting). 

Love 

Love is a romantic comedy set in Los Angeles, California. Mickey, a cool, 

outspoken radio producer and Gus, a goofy aspiring screenwriter, are both unlucky 

in love. We watch how their old relationships fall apart and how new exciting ones 

form. These loveable main characters and their mishaps make it easy and fun 

watching. 

A Series of Unfortunate Events 

A Series of Unfortunate Events is a series based on the popular books by 

Lemony Snicket, which stars Neil Patrick Harris (Barney) from How I Met Your 

Mother as the infamous Count Olaf. It’s funny, clever and the quirky style makes it 

a must-see. 
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Crazy Ex-Girlfriend 

In Crazy Ex-Girlfriend, Rebecca Bunch moves from New York all the way 

to Los Angeles for her childhood sweetheart, Josh, who has no idea she’s in love 

with him 

 

Breaking News English – Great warm-ups, activities, and summarized news 

articles. You use this for conversation starters with a little vocabulary from the 

stories - цей сайт містить онлайн-уроки, розроблені на основі останніх новин 

у світі. 

Film English – Lesson plans based on short videos. The videos chosen are 

spectacular, but you’ll sometimes need to transcribe the videos - онлайн-уроки з 

використанням коротких відео. Розробки уроків англійської мови, пов’язані з 

різними фільмами. Тут можна подивитись ідеї та спробувати втілити їх 

онлайн. 

Veslio – This site provides lesson plans (online and printable) based on real-

world videos and also includes interactive content. Recommended - інтерактивні 

уроки рівнів А2-В1, які можна проводити онлайн та роздруковувати. До 

кожного уроку є відео супровід та інтерактивний контент. Даний сайт 

потребує реєстрації. 

 

 

 Вчителям німецької мови радимо використовувати: 

 

 німецька з Deutsche Welle www.dw.com – безкоштовна база 

структурованих уроків, вправ та інтерактивних завдань з 

німецької мови.  

 німецька від Goethe Institut www.goethe.de – безкоштовні вправи 

та відео-уроки для учнів з різним рівнем володіння мовою.  

 подкасти «Grüße aus Deutschland» – понад 60 різноманітних 

подкастів німецькою за рівнями А1–В1.  

 Easy on line German http://www.easy-online-german.com – вправи з 

основ граматики, читання, відеотренування.  

 Audio Lingua www.audio-lingua.eu – можливість слухати носіїв 

мови, що розмовляють на повсякденні теми. 

 Deutschlernerblog www.deutsch-lernen.com –  ресурс для тих, хто 

любить самостійно організувати навчальний процес.  

 Free German lessons www.free-german-lessons-online.com –  

визначення  рівня мови та можливість вивчити базову лексику. 

На ресурсі також знайдуться книги з граматики та численні 

вправи. 

 

 

http://www.dw.com/
http://www.goethe.de/
http://www.easy-online-german.com/
http://www.audio-lingua.eu/
http://www.deutsch-lernen.com/
http://www.free-german-lessons-online.com/


Під час карантину є можливість учням глибше зануритися в 

світову культуру та традиції різних народів через сприйняття творів 

зарубіжної літератури. 

Для організації дистанційного навчання учнів із зарубіжної літератури 

учителям рекомендуємо: 

 запропонувати вивчення програмового матеріалу з відповідної 

теми з зарубіжної літератури, оприлюднюючи завдання для 

самостійної та домашньої роботи учнів з поясненнями та 

рекомендаціями щодо їх виконання на сайті навчального закладу 

та/або у Viber-групах для батьків або для відповідних класів; 

 розміщувати в мережі Інтернет (Google Диск, на каналі YouTube 

тощо) мультимедійні матеріали (презентації, відеоролики тощо), 

які допоможуть учневі у вивченні зазначеної теми, посилання на 

які подавати на сайті закладу та/або у Viber-групах для батьків 

або для відповідних класів;  

 організувати щоденне навчальне спілкування з учнями через 

власні блоги або сайти (за їх наявності), Viber, Skype тощо; 

 надати учням перелік інтернет-джерел, які сприятимуть легшому 

засвоєнню програмового матеріалу; 

 використовуючи онлайн-сервіси для вчителя, платформи для 

створення тестів (https://osvita.ua/school/method/technol/45747/), 

пропонувати учням онлайн-тестування; 

 для кращого засвоєння навчального матеріалу, запропонувати 

учням переглянути: 

 відеоуроки з зарубіжної літератури за шкільною програмою на 

каналі YouTube 

(наприклад,https://www.youtube.com/watch?v=TCPEHeiqDQk) 

 експрес-уроки на ютубі: 

https://www.youtube.com/channel/UChAabEBIMnLZCFobnR9S8vg/

videos; 

 екранізовані твори з зарубіжної літератури (наприклад, 

http://svitliteraturu.com/publ/filmi/3) та інші онлайн-ресурси, які стануть учням 

у пригоді. 

Основні засоби дистанційного навчання зарубіжної літератури, які 

допоможуть учителям та учням: 

 електронні мережеві підручники, інформаційні ресурси: 

https://zarlit.com/textbook/index.html  

 навчальні й контрольні завдання, практичні роботи з 

методичними рекомендаціями щодо їх виконання: 

https://osvitoria.media/metodychni-rekomendatsiyi-shhodo-

vykladannya-zarubizhnoyi-literatura-u-2019-2020-navchalnomu-rotsi/  

https://osvita.ua/school/method/technol/45747/
https://www.youtube.com/watch?v=TCPEHeiqDQk
https://www.youtube.com/channel/UChAabEBIMnLZCFobnR9S8vg/videos
https://www.youtube.com/channel/UChAabEBIMnLZCFobnR9S8vg/videos
http://svitliteraturu.com/publ/filmi/3
https://zarlit.com/textbook/index.html
https://osvitoria.media/metodychni-rekomendatsiyi-shhodo-vykladannya-zarubizhnoyi-literatura-u-2019-2020-navchalnomu-rotsi/
https://osvitoria.media/metodychni-rekomendatsiyi-shhodo-vykladannya-zarubizhnoyi-literatura-u-2019-2020-navchalnomu-rotsi/


 пакети текстових завдань для проведення контрольних заходів, 

тестування із автоматизованою перевіркою результатів: 

https://naurok.com.ua/test/zarubizhna-literatura/klas-11 

 навчальні відеофільми: https://vseosvita.ua/library/sucasni-tipi-

urokiv-zarubiznoi-literaturi-  

 добірка експрес-уроків із зарубіжної літератури доктора 

філологічних наук, професора, авторки підручників і посібників 

О.М.Ніколенко: http://zl.kiev.ua/dlya-distantsijnogo-navchannya-10-

klas 

 Googl - освітній проєкт для вчителів «Навчайте з дому»:   

https://schoollife.org.ua  

 методичний портал (електронний каталог аудіо-, відео-, інших 

навчально-методичних матеріалів) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://metodportal.net/ 

 розробки уроків [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.uroki.net/docrus.htm 

 віртуальна платформа дистанційних уроків зарубіжної літератури 

м.Кропивницького;  

 урок зарубіжної літератури в системі дистанційного навчання 

школярів, учителя зарубіжної літератури ЗОШ І-ІІІ ступенів № 19 

м.Чернігова Хлопіної Ж.Ф.; 

 матеріали Міжрегіональної творчої групи учителів зарубіжної 

літератури «Ключ до Слова» – організатор і керівник І.В.Горобченко, 

головна співредакторка журналу «Всесвітня література в сучасній школі», 

півфіналістка Global Teacher Prize Ukraine 2019, учитель-методист; 

 Мій кращий урок : сайт Київського обласного інституту 

післядипломної освіти педагогічних кадрів [методичні розробки навчальних 

занять учителів Київщини].[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

www.bestlessons.at.ua 

 Національна бібліотека України імені В.І. Вернадского  

http://nbuv.gov.ua/  

 Бібліотека світової літератури http://www.ae-lib.org.ua 

 Електронна бібліотека «Джерело» http://ukrlib.com/  

 Національна бібліотека України для дітей з віртуальною 

бібліографічною довідкою http://www.chl.kiev.ua/ 

   відеоуроки: 

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

  http://svitliteraturu.com/ 

https://naurok.com.ua/test/zarubizhna-literatura/klas-11
https://vseosvita.ua/library/sucasni-tipi-urokiv-zarubiznoi-literaturi-
https://vseosvita.ua/library/sucasni-tipi-urokiv-zarubiznoi-literaturi-
http://zl.kiev.ua/dlya-distantsijnogo-navchannya-10-klas
http://zl.kiev.ua/dlya-distantsijnogo-navchannya-10-klas
https://schoollife.org.ua/
http://metodportal.net/
http://www.uroki.net/docrus.htm
http://www.bestlessons.at.ua/
http://nbuv.gov.ua/
http://www.ae-lib.org.ua/
http://ukrlib.com/
http://www.chl.kiev.ua/
https://zl.kiev.ua/z-naykrashhogo/uroky/
http://svitliteraturu.com/


.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 

.Практичні завдання із зарубіжної літератури по класах: 

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

Після відновлення навчального процесу учителям необхідно: 

 оцінити роботу учнів, яку вони здійснили під час дистанційного 

навчання; 

 перевірити рівень засвоєння учнями вивчених самостійно тем. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZAZB_41xDSo&list=RDCMUCSpBnhP7bFOta5M4VWum-mg&start_radio=1&t=162
https://www.youtube.com/watch?v=ZAZB_41xDSo&list=RDCMUCSpBnhP7bFOta5M4VWum-mg&start_radio=1&t=162
https://www.youtube.com/watch?v=zMbipjjSYbg&t=29s
https://learningapps.org/index.php?page=3&s=&category=88

