Інтернет – ресурси:
УКРАЇНСЬКА МОВА
•Сайт Олександра Авраменка – доцента Київського університету
імені Бориса Грінченка:
http://xn--80aafnzkijm.xn--j1amh/; http://ippo.kubg.edu.ua/ekspres-uroky.
Тут 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.

Українська мова
- «Тренажера з правопису української мови»:
https://webpen.com.ua/.
Зручний ресурс для вивчення та засвоєння мови з великою кількістю завдань для
самоперевірки. Усі правила супроводжуються відеоуроками, а також численними
онлайн-вправами. Якщо виникають складнощі з вибором правильного варіанта,
можна натиснути кнопку «Підказка», і одразу запропонують відповідне правило.
Кількість спроб необмежена. Крім того, постійно додаються нові завдання.

Українська мова
«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.
Форма подачі матеріалу – відео з лайфхаками. Також цей курс ― хороший
помічник для учнів старших класів, які хочуть успішно скласти ЗНО. Кожен уроклайфхак супроводжується робочими аркушами з завданнями для перевірки
засвоєння знань і тестами.

Українська література
• https://courses.ed-era.com/courses/coursev1:Osvitoria_and_EdEra+lifehacks201+lifehacks
201/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, повторити та систематизувати
вивчений матеріал, підготуватися до ЗНО.

Українська література
• Під час організації дистанційного навчання з
української літератури доцільно працювати через
онлайн-платформи, використовувати методики
«Переверненого класу» чи іншого типу змішаного
навчання. Методика навчання за принципом
«Перевернений клас» або змішане навчання
передбачає самостійне прочитання здобувачами
освіти літературного твору, а практичні завдання
закріплюються в класі чи під час групових
робіт. Цю методику використовують при
традиційному (класному) навчанні, вона буде
ефективною й під час карантину, якщо роботи учнів
перевіряти дистанційно.

Українська література
• Окрім чіткого переліку літературних творів,
запланованих для вивчення під час
карантину, важливо також надати покрокові
інструкції батькам і дітям, як організувати
самостійну роботу вдома. Наприклад:
прочитайте літературний твір, перегляньте
відеоурок, створіть ментальну карту,
виконайте інтерактивну вправу, скриншот
виконаного завдання надішліть на
електронну пошту вчителя тощо.

Навчальні матеріали для
дистанційного навчання:
•

https://hoippo.km.ua/?page_id=1409&fbclid=IwAR28Jg0w87aiyWK11bMN3rK1n
AlCucsR4KdCRWkP0Zx3T35fBYWxQCnUTcw

•

Графік трансляцій курсів із підготовки до ЗНО під час карантину:
https://www.schoollife.org.ua/grafik-translyatsij-kursiv-z-pidgotovky-do-zno-pidchaskarantynu/?fbclid=IwAR2zSW8OYnBAurldZo0TNACFZGZGeLTvwC_XIAbUu1
gAtQh7H3Ofphp0UjM
•

Дистанційне навчання на телебаченні (трансляція відео уроків) –
канал «Рада»:
https://nus.org.ua/articles/dystantsijne-navchannya-po-televizori-kanal-rada-tamon-translyuvatymut-videouroky/?fbclid=IwAR2Hb4GNNhpd2isHLQWHJL0KK2cjkfLB_4Lwlr4DN-hRq1P9kOgcoM-qAE
•

Лайфхаки з української мови:
https://edera.gitbook.io/laifhaki-z-ukra-ns-komovi/?fbclid=IwAR0WA_GJBB7JwSnt_7iAYHpuSJmAmZAsNTo5jURN0C0zYNxZzDea6D2KW4

Навчальні матеріали для
дистанційного навчання:
• Інструменти для дистанційної роботи:
https://drive.google.com/file/d/10GdsDosqMBcKaj_VVfpozx99p9BrNX5S
/view?fbclid=IwAR2gjQhU6sxYivMAVuG69M0HFWKR6ezE2roZ3G1tk
_fxMHomCTtFJjs642E
• Факти з біографії письменників на ЗНО:
https://www.youtube.com/watch?v=5u1a9MfVgsU&feature=youtu.be&fbc
lid=IwAR1rp9z0cFDPUw5SAfyR9aguxQHm1SfcrAUFEQg0vd8q6DfTTd
CflcyGGFk
• Перелік слів із правильним наголосом до ЗНО-2020:
http://osvita.ua/test/advice/65116/?fbclid=IwAR1X5n1b59Wc0YnJoRtnVS
_zRl9tw__0z8kqSLugD1lxkNHHf0x7AKb_ehs
• Цікавинки для створення оригінальних
завдань: https://padlet.com/Perinola/3a2gzque1rm6?fbclid=IwAR3CcVk2
SV-5N6QrnR09-6GNjuXqgR35UbL5iiZ0xiHA52XuHC5XoJtUKxw

Навчальні матеріали для дистанційного
навчання:
• Безкоштовний подкаст до ЗНО з української
літератури:http://osvita.ua/test/70536/?fbclid=IwAR04iaNTyNeW
KeU2OOK4DDQuEOXlnNCJdj3F6pDfeDOZ5tUpV79Eyapav-o
• Експрес-уроки української мови О.Авраменка
• http://ippo.kubg.edu.ua/ekspres-uroky?fbclid=IwAR216NuNFi1jiqg1N7ZdloskYDtFPH50MeEQ8RmeTIgfgsaH0zv1W20Inw
• Онлайн-тести «На урок» (для повноцінної дистанційної
перевірки знань, які здобули учні під час самостійної роботи):
https://naurok.com.ua/post/organizaciya-distanciyno-roboti-pidchas-karantinu?fbclid=IwAR1Lh30wnphxEOlPrceKKZaAwtNhMM8fgUaDr-8z8Ifq_1t2EmE7-wapDs

Навчальні матеріали для дистанційного
навчання:
• Онлайн-сервіси для вчителів
http://osvita.ua/school/71967/?fbclid=IwAR0Q
TaSZb5_kjzcEq0ecNZHiM1pTw8ZB7t41nYFDpaK6F
UN61mWbAgeqks
• Аудіодиктанти: https://svitlanashev.blogspot.
com/2017/10/9_20.html?spref=fb&m=1&fbcli
d=IwAR2kSW8JhXMTieAnGwQ5EBkAzITk
o9PpJIQMewbvOwFV9A2yjVypn-nQqkY

Зарубіжна література
•

- Поради від учителя, фіналіста Global Teacher Prize Ukraine, Юрія
Гайдученка «Як організувати дистанційне навчання учнів» покрокова
інструкція:
:
https://osvitoria.media/experience/yak-organizuvatydystantsijne navchannya-uchniv-pokrokova-instruktsiya/

• - Дистанційна академія видавництва «Основа» пропонує онлайн
фестиваль
«школа
на
сцені»
за
посиланням:
https://osnova.dacademy.com.ua/marafon/?utm_source=email_send&utm_
medium=email&utm_campaign=da03_marafon
• - Сайт «На урок» пропонує для вчителів зарубіжної літератури низку
вебінарів:
«Організація
дистанційної
роботи
під
час
карантину»:
1.
https://naurok.com.ua/post/uchiteli-yaki-prohodyat-sertifikaciyuotrimali-rezultati-zno;
2.
https://naurok.com.ua/post/organizaciya-distanciyno-roboti-pid-chaskarantinu;

Вебінари для вчителів зарубіжної
літератури:
Герой літературного твору: перше
знайомство.
Стратегія роботи з образом-персонажем.
Ефективні прийоми роботи з образом. – за
посиланням :
https://naurok.com.ua/webinar/geroyliteraturnogo-tvoru-suchasni-priyomi-roboti-zobrazom.

Вебінар із проблем:

• Використання ІКТ для підвищення якості навчання.
• Компетентнісний підхід - основа Нової української
школи.
• Роль ІКТ у формуванні ключових компетентностей
учнів.
• Прилучення до читання (5 - 7 класи) – за посиланням :

• https://naurok.com.ua/webinar/formuvannya-klyuchovih-ipredmetnih-kompetentnostey-na-urokah-zarubizhnoliteraturi-zasobami-ikt

Зарубіжна література
•

Каталог електронних освітніх ресурсів (відеоуроки): http://urok.ippo.kubg.edu.ua/zarlit/

•

- Інтернет-конференція «Сучасний урок зарубіжної літератури: досвід, проблеми,
моделювання»:
http://roippo.org.ua/activities/research/conferenc.php/1040/
http://roippo.org.ua/activities/research/conferenc.php/1995/
http://roippo.org.ua/activities/research/conferenc.php/865/

•

- Інтернет-фестиваль учнівських буктрейлерів та фанфіків «Мій улюблений твір зарубіжної
літератури»:
http://roippo.org.ua/activities/scientific_methodological/regional_research.php/922/
http://roippo.org.ua/activities/scientific_methodological/regional_research.php/1143/
http://roippo.org.ua/activities/scientific_methodological/regional_research.php/2431/
- Сторінка на УоuTubе «кабінет ДО» учнівські буктрейлери із зарубіжної літератури:

•

https://www.youtube.com/channel/UCC3glMbFwlhiClauVgyfWfw/videos?disable_polymer=1

Зарубіжна література
• -

Конструктор

сучасного уроку зарубіжної
літератури:
http://roippo.org.ua/activities/scientific_methodological
/regional_research.php/1046/
http://roippo.org.ua/upload/iblock/3c9/lavrenchukm.v..pdf

• - Каталог сайтів вчителів зарубіжної літератури
для вчителів, батьків, учнів:
•

•

http://svitliteraturu.com/dir/.

ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ для підготовки уроків української мови і літератури
1. Велика чи мала літера [Електронний ресурс]. – Режим доступу : velykachymala-litera.wikidot.com.
2. Мова – ДНК нації : освітній проєкт для тих, хто хоче вдосконалити свої знання з
української мови [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukr-mova.in.ua.
3. Офіційний сайт української мови [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
ukrainskamova.com.
4. Сайт Олександра Авраменка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : xn-80aafnzkijm.xn--j1amh.
5. Словник української мови в 11 томах [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
ukrlit.org/slovnyk/ slovnyk_ukrainskoi_movy_v_11_tomakh.
6. Словники України онлайн: український лінгвістичний портал [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : https://lcorp.ulif.org.ua.
7. Словотвір [Електронний ресурс]. – Режим доступу : slovotvir.org.ua.
8. Чиста мова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : chysta.uamodna.com.
9. Школа української мови Івана Ющука [Електронний ресурс]. – Режим доступу
: ushchuk.wordpress.com.
10. Б. Д. Антоненко-Давидович Як ми говоримо [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://yak-my-hovorymo.wikidot.com.

11. Soloveiko – безкоштовний онлайн-сервіс перевірки українських текстів на
грамотність.
12. Відеоуроки з української мови та літератури за шкільною програмою на
каналі YouTube.
13. Експрес-уроки О. Авраменка [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://ippo.kubg.edu.ua/ekspres-uroky. 14. Безкоштовні відеоуроки з української
мови та літератури [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
https://www.pedrada.com.ua/news/3769-qqn-16-m6-15-06-2016- bezplatnvdeouroki-zukransko-movi-ta-lteraturi. 15. Фільми онлайн з української літератури відповідно
до програми ЗНО [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://all4zno.net/filmionline-zukrainskoi-literaturi-zno.html. 16. Кінофільми, що допоможуть засвоїти
шкільну програму з української літератури [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : https://pedpresa.ua/161892-kino-dopomozhut-zasvoyityshkilnuprogramu-zukrayinskoyi-literatury.html. 17. Екранізовані твори з української літератури (за
програмою ЗНО) [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
https://znoclub.com/mova-ta-literatura/883-ekranizovani-tvori-zukrajinskojiliteraturiza-programoyu-zno.html.

