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Анотація. У дослідженні окреслено необхідність використання 

мережевих технологій на уроках української мови та літератури під час 

дистанційного навчання, упровадження на їх основі новітніх методів, що 

ґрунтуються на застосуванні сучасних комп’ютерних засобів, забезпечення 

вибіркового авторизованого доступу педагогів, учнів до конкретних мережевих 

ресурсів. Визначено переваги хмарних технологій як способу задоволення 

освітніх потреб у здобутті нових знань. Обґрунтовано ефективність 

використання сервісів Google для неприривного навчального процесу та 

навчання учнів. Вони сприяють забезпеченню оперативного, поточного та 

підсумкового контролю; обліку результатів діяльності учасників освітнього 

процесу; дають можливість здійснити аналіз та результативність отриманих 

знань. Наведено приклад використання сервісів Google в навчальній діяльності 

для планування – календар, пошта; організації – диск; координації – пошта; 

обліку – диск; аналізу – форми. Зазначені базові сервіси Google дають 

можливість використовувати в освітньому процесі Web-додатки, онлайн-

сервіси для освітнього процесу, систему дистанційного навчання, проведення 

відеоконференцій тощо. У дослідженні  висвітлено питання про доцільне 

використання  Google-сервісів на уроках української мови та літератури. 

Зосереджено увагу на практичну діяльність учнів як дієвого способу засвоєння 

значного обсягу інформації. Визначено необхідні умови технічного 

забезпечення використання хмарних технологій: Інтернет, комп’ютер, браузер, 

навички роботи з Інтернетом.  

Ключові слова: використання сервісів Google; інформаційно-

комунікаційні технології; сервіси Google: поштовий сервіс, блог-сервіс Blogger, 

Google Календар, Google Диск, документи, таблиця, презентація,  Google 

форми, сайт. 
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ВСТУП 

Актуальність дослідження.  Останнім часом у нашій країні дедалі 

більше уваги приділяється розвитку інформаційного суспільства. При цьому 

таке поняття, як «інформація» почало займати дуже важливе місце навіть у 

повсякденному житті, що, у свою чергу, вимагає від кожного члена суспільства 

підвищення рівня інформаційної культури, уміння швидко отримувати та 

професійно опрацьовувати інформацію. А зваживши на виклики 2020 – 2021 

н.р., які постали перед кожним учасником освітнього  процесу, використання 

саме інформаційних технологій на уроках української мови та літератури в 

умовах дистанційного навчання продиктоване часом. 

Удосконаленню навчально-виховного процесу сприяють хмарні 

технології,  що реалізуються за допомогою сервісів Google. Базові сервіси 

Google мають безмежні можливості не лише для організації навчально-

виховного процесу, але й професійного розвитку педагогів, підвищення їх 

компетентності у сфері інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Такий 

підхід дає можливість контролювати час, місце, темп і шлях засвоєння 

навчального матеріалу. Зазначена форма освіти уможливлює поєднання 

традиційних методик та актуальних технологій. Завдяки сервісам Google стає 

можливим використання веб-технологій, що дає змогу не лише отримати 

доступ до освітніх матеріалів різного вигляду (текстових, графічних, 

мультимедійних), але й виконувати спільну роботу з учителем або групою [4, с. 

94].  

Сучасний педагог повинен уміти користуватися сервісами у своїй 

професійній діяльності. При використанні сервісів Google відбувається процес 

розвитку особистості. 

Метою даної роботи є розкриття основних аспектів використання 

соціальних сервісів (на прикладі Google форм та Google-диску) на уроках 

української мови та літератури під час дистанційного навчання та 

систематизувати теоретичні знання, окреслити їх використання. 

Для досягнення визначеної мети сформульовані такі завдання:  
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- дослідити використання інформаційних технологій в освіті на 

матеріалі  досліджень науковців; 

- проаналізувати необхідність використання мережевих технологій на 

уроках української мови та літератури під час дистанційного навчання;  

- визначити переваги хмарних технологій, які реалізуються за допомогою 

сервісів Google на уроках української мови та літератури;  

- розробити Google форми для використання на уроках української мови 

та літератури в 5, 8, 9 класах. 

Об’єктом дослідження є хмарні технології, які реалізуються за 

допомогою сервісів Google на уроках української мови та літератури  під час 

дистанційного навчання. 

Предметом дослідження є зміст та технології застосування мережевих 

технологій на уроках української мови та літератури. 

У процесі дослідження для реалізації зазначених завдань використано 

такі теоретичні методи: аналіз методичних джерел; компаративний, 

типологічний методи – для обґрунтування наукових засад дослідження; аналіз 

шкільних програм, підручників, посібників, синтез отриманої інформації – для 

визначення стану розробленості проблеми та шляхів її розв’язання; проблемно-

пошуковий – для визначення ефективних шляхів використання мережевих 

технологій на уроках української мови та літератури; педагогічний експеримент 

– для перевірки ефективності впровадження запропонованої методики.  

Практичне значення виконаного дослідження полягає в тому, що 

напрацьовані методичні рекомендації можуть бути використані студентами-

практикантами та вчителями-словесниками на уроках української мови та 

літератури під час дистанційного навчання. 

Очікувані результати: 

Пропонуючи учням різні види роботи за допомогою використання  сервісів 

Google, учитель може: 

- проводити креативні уроки і повністю задіювати інтереси і цікавість дітей 

за допомогою  сучасних  гаджетів;  
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- підвищити мотивацію учнів шляхом зацікавлення їх навчальним 

матеріалом; 

- формувати освічену, творчу, морально та фізично розвинуту особистість; 

- сприяти вихованню особистості, яка здатна вчитися і яка хоче вчитися, 

причому вчитися не просто заради процесу, а в співвідношенні зі своїми 

особистими  значущими потребами; 

- домогтися цілковитого оволодіння необхідними знаннями, уміннями й 

навичками  в умовах карантину та  змішаного навчання; 

- немеханічне запам'ятовування певних відомостей, а здатність 

осмислювати вивчене, виділяти основне сприяє виробленню вмінь свідомо 

застосовувати знання на практиці, активізує розумову діяльність учнів, формує 

в них глибокі й міцні навички; 

- вирішити проблему підготовки до уроку, оскільки можна 

використовувати не лише розроблені види робіт, а й створювати на їх основі 

нові з урахуванням вимог та рекомендацій; 

- розвивати комунікативні вміння та навички учнів; 

- підвищувати результативність та якість навчання; 

- урізноманітнити уроки української мови, створити сприятливу атмосферу 

для розвитку здібностей кожної дитини. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

ОСНОВНА ЧАСТИНА 

І. Інтегрована комплексна модель використання різних видів 

інноваційних технологій 

1.1. Формування предметної компетентності на уроках української 

мови та літератури 

 

Інноваційний освітній простір XXI століття визначає креативна освіта, 

яка базується на особистісно зорієнтованому навчанні, інноваційних 

технологіях,  технологіях дистанційного навчання. У зв'язку з цим сьогодні 

головним виміром якості функціонування освітньої системи має бути здатність 

молодого покоління повноцінно жити і активно діяти  в новому світі, постійно 

самовдосконалюватись, адекватно реагувати на зміни, особливо в періоди 

технологічних та цивілізаційних змін. Тобто, щоб прийняти історичний 

виклад XXI століття, освіта має носити випереджувальний характер, тобто бути 

націленою в майбутнє, на розв'язання проблем нового століття, розвиток 

компетентності учнів, формування у них проєктивної культури, нових способів 

мислення і діяльності. 

Таким чином, сучасна мовна та літературна освіта зорієнтовані на 

компетентісну модель, збільшує її результативний компонент, визначає  

переміщення акцентів з накопичення обсягу мовних чи літературних знань на 

цілеспрямований розвиток мовної і літературної компетентності як інтегрованої 

якості особистості. 

На підставі такого підходу процес формування предметної 

компетентності необхідно розглядати у світлі креативної освіти як інноваційну 

форму організації освітнього середовища, в основі якого лежить комплексний 

характер діяльності учня в умовах активної взаємодії з оточуючим 

середовищем. Мова йде про використання у практиці роботи не конкретно 

визначеної інноваційної технології, наприклад проектної технології, технології 

розвитку критичного мислення, технології розвиваючого навчання, технології 

навчання як дослідження тощо, а в створенні інтегрованої комплексної моделі 
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використання різних видів інноваційних технологій в межах уроку з метою 

формування предметної мовної чи літературної компетентності учнів в 

сукупності всіх складових: особистісної, діяльнісної, когнітивної, мовленнєвої, 

загальнокультурної, лінгвістичної, читацької, літературознавчої, ціннісно-

світоглядної, соціо-культурної. 

Створення і практична реалізація моделі інноваційного освітнього 

простору для формування предметної мовної та літературної компетентності 

повинна сприяти не тільки здобуттю міцних знань в межах певного предмету, а 

й формуванню в учнів уміння адаптуватися до швидкозмінних умов життя 

людини постіндустріального суспільства, вироблення умінь побудови процесу 

навчання, спрямованого на активізацію діяльності учнів відповідно до їх 

інтересів у здобутті певних знань і відчутного теоретичного чи практичного 

результату. 

Такий підхід до формування мовно-літературної компетентності має такі 

переваги: своєрідний обмін знаннями та досвідом між усіма учасниками 

навчального процесу; знання набуваються у процесі спілкування і обговорення; 

учень є активним  учасником навчання, відчуває свою інтелектуальну 

спроможність, що робить процес навчання продуктивним; створюється 

позитивний психологічний мікроклімат у колективі, що максимально виключає 

стресові ситуації; школярі вчаться критично мислити, приймати продумані і 

виважені рішення, брати участь у дискусіях, перебуваючи поза стінами класної 

кімнати.  

Саме практичною спрямованістю відрізняється компетентнісно 

спрямована мовно-літературна освіта. Вона акцентує увагу на результаті 

навчання. В якості результату розглядається не сума інформації з певної галузі 

знань, а здатність  школяра використовувати здобуті знання, засвоєну 

інформацію в комплексі в різноманітних нестандартних умовах, проблемних  

ситуаціях.   
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Отже, працюючи над формуванням предметної компетентності на уроках 

української мови та літератури, ми реалізуємо основні принципи креативної 

освіти: 

 професійний: змінюється професійна позиція вчителя-гуманітарія; 

формується новий світогляд; підвищується професійний рівень і якість освіти; 

розширюється діапазон знань вчителя; формується новий тип вчителя-

дослідника та новатора, здатного творчо вирішувати навчальні задачі; 

навчально-виховний: позитивна мотивація до навчання; підвищення 

рівня освіченості; вихід на активну пізнавально-дослідницьку позицію, що є 

пріоритетним напрямком у формуванні креативності дитини; виховання 

кращих особистісних якостей і рис менталітету; 

технологічний: нові способи і методи організації ефективності уроку; 

соціально-психологічний:   нові   відносини   суб'єктів   освітнього   

процесу; створення оптимального духовно-інтелектуального середовища; 

соціальний: взаємодія із суб'єктами зовнішнього світу; сучасна школа як 

відкрита система для взаємодії із соціальним середовищем; адекватна оцінка 

результатів роботи; 

статусний: стабілізація діяльності сучасної школи в режимі розвитку і 

становлення особистості. 

Суть інноваційної проектної діяльності в даному контексті на уроках 

української мови і літератури полягає в такій організації навчально-виховного 

процесу, за якої, у першу чергу, ми формуємо особистісну компетенцію учнів 

шляхом залучення  всіх школярів до процесу пізнання, унаслідок чого вони 

отримують можливість розуміти та рефлексувати з приводу того, що  знають, 

думають і вміють. Спільна діяльність учнів у процесі пізнання, засвоєння 

навчального матеріалу передбачає індивідуальний внесок кожного, обмін 

знаннями, ідеями, способами діяльності, причому відбувається це в атмосфері 

доброзичливості та взаємної підтримки, що дає можливість не тільки 

отримувати нові знання, а й розвивати пізнавальну діяльність учнів. Для цього 

необхідно застосовувати такі методи і прийоми навчання, які формують і 
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розвивають предметну компетентність особистості, активізують пізнавальну 

діяльність учнів, створюють проблемні ситуації, вимагають дослідження 

проблеми та творчого підходу. 

Сучасний розвиток освіти потребує від учителя значної підготовки, 

володіння ним сучасними освітніми технологіями, використання в навчальному 

процесі електронних ресурсів. Із-поміж сучасних освітніх технологій найбільш 

поширеними є комп’ютерно-інформаційні. Такі технології активізують урок, 

рівень володіння знаннями стає значно вищим, а процес засвоєння набагато 

глибшим, що дає можливість учителеві збільшити обсяг матеріалу та 

впроваджувати самостійну пошукову та навчально-дослідницьку роботу учнів. 

 

 

 

1.2. Інформаційні  технології в навчальному процесі  

Протягом значного періоду українськими науковцями значна увага 

приділялася дослідженню процесів інформатизації й комп’ютеризації 

управління навчально-виховним процесом, у т.ч. шляхом використання 

хмарних технологій ( Г. Алексанян, В. Биков, А. Дзюбенко, Н. Дзямулич,        

М. Кадемій, В. Кобись, О. Кузьминська, С. Литвинова, Н. Морзе, В. Огнев’юк, 

М. Попель, Л. Рождественська, В. Руденко, М. Шишкіна та ін.). Хмарні 

технології вивчають зарубіжні вчені Н. Склейтер, К. Хеввіт та багато ін.  

Дослідженню використання інформаційних технологій в освіті 

присвячені праці В.Ю. Бикова, М.І. Жалдака, Ю.В. Триуса.  

Питання інформатизації освіти в цілому широко описуються в працях 

Б.С. Гершунського, В.І. Гриценка, О.І. Іваницького та ін. 

За оцінкою українських дослідників, зокрема В. Огнев’юка,                   

«… особливого значення на шляху вдосконалення освіти набуває використання 

як традиційних, так і новітніх освітніх технологій як ефективного способу 

залучення до культури. Навчальні технології – важливий фактор трансляції 

культури, оскільки їх ефективне поєднання й застосування дає змогу не лише 
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залучити учнів до навчальної й наукової діяльності, що значно підвищує 

ступінь соціалізації особистості, але й опановувати методи, прийоми й знаряддя 

культуротворення» [5, C. 284]. Більшість навчальних технологій так чи інакше 

пов’язані з інформаційною діяльністю.  

Завдяки впровадженню інформаційних технологій в освіту з’явилися нові 

можливості для індивідуалізації та диференціації навчального процесу, 

зорієнтованого на розвиток самостійного мислення та ефективну організацію 

пізнавальної діяльності учнів. Особливої уваги заслуговують інформаційно-

комунікаційні технології як один із дієвих засобів інтерактивного навчання.     

А. Дзюбенко визначає інформаційні комунікаційні технології навчання як 

сукупність програмних, технічних, комп’ютерних і комунікаційних засобів, а 

також способів та новаторських методів їхнього застосування для забезпечення 

високої ефективності й інформатизації освітнього процесу .  

 

 

 

1.3. Виклики дистанційного навчання 

Події 2020 року привернули увагу всього суспільства до технологій 

дистанційного навчання. Пандемія COVID-19 на кілька місяців унеможливила 

очне навчання, а дистанційне навчання стало єдиною доступною формою в 

системі середньої та вищої освіти.  

Дистанційне навчання – одна із форм, яка виникла й удосконалювалася 

разом із розвитком інтернет-технологій, і на сьогодні має чіткі характерні 

ознаки, принципи і певні методичні напрацювання. Дотепер воно було 

камерною формою, зазвичай, для дорослих людей або учнів, які прагнули 

поліпшити та поглибити свої знання, вміння у певній галузі. Методика 

проведення дистанційних занять знаходиться у процесі становлення, а  його 

принципи та особливості стали серйозними викликами для системи освіти в 

цілому.  
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Виклик перший – умотивованість учнів. Класичне дистанційне навчання 

апріорі передбачає наявність усвідомленої мотивації у тих, хто навчається, тому 

що постійний контроль із боку педагогів неможливий. Умотивованість учнів 

сучасної школи є однією з основних освітніх проблем, і за умов віддаленого 

навчання набуває ще більшої гостроти.  

Виклик другий – здатність учнів до самоосвіти. Дистанційне навчання 

передбачає, що більшість навчального матеріалу школярі опановують 

самостійно. В учнів 5–7 класів такі навички є ще слабкими. Проблема для 

вчителя – як організувати самостійну роботу учнів – під час карантину стає 

проблемою для батьків: як навчити самостійності та як цю роботу 

проконтролювати.  

Виклик третій – комунікація в процесі навчання. За умов традиційного 

очного навчання відбувається постійна вербальна й невербальна комунікація 

між учителем і учнями, учнів поміж собою. Під час дистанційного навчання 

соціальна комунікація різко зменшується, її невербальна частина майже зникає. 

А це негативно впливає на формування важливих соціальних комунікативних 

та кооперативних умінь школярів. З’являється ще одна педагогічна проблема: 

як організувати комунікацію між учителем і учнями, учнів поміж собою під час 

синхронної онлайн-зустрічі, а також якою має бути віртуальна навчальна 

комунікація в асинхронному режимі, щоб вона не займала весь вільний час як 

учителя, так і учнів.  

Четвертий виклик – це індивідуалізація навчання, що є однією з головних 

переваг і принципів дистанційного навчання, тобто можливість для кожного 

учня самостійно обирати темп навчання, час проведення занять і виконання 

завдань тощо. В умовах масової школи, коли кожний учитель працює з 5–6 

класами, а в кожного учня від 11 до 18 предметів, індивідуалізація неможлива 

як для вчителя, так і для учня, навіть організаційно.  

Виклик п’ятий – сформованість певного рівня умінь щодо використання 

цифрових технологій. Сучасні учні швидко опановують електронні засоби 

навчання. Для вчителів ця проблема ускладнюється тим, що їм потрібно не 
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просто опанувати новий засіб, а й змінити власну відпрацьовану роками 

методику навчання, знайти та застосувати нові методи і форми так, щоб досягти 

обов’язкових результатів навчання.  

Шостий виклик – це необхідність ідентифікації учнів. Дистанційне 

навчання надає більше можливостей для фальсифікації результатів (виконання 

завдань іншою людиною). В умовах класичного дистанційного навчання ця 

проблема вирішується за умов високої мотивації учня – ті, хто вчаться 

дистанційно, хочуть насамперед отримати нові знання та вміння, а вже потім – 

певну оцінку. У традиційній школі оцінка залишається основним стимулом до 

навчання і тому ризик несамостійного виконання домашніх завдань і 

контрольних робіт значно збільшується.  

Виклик сьомий – визначення чіткого регламенту часу на проведення 

онлайн-уроків і самостійної роботи школярів. Під час очного навчання є 

тижневий розклад занять та кількість домашніх завдань, обмежена відповідно 

до віку учня. Однак у пандемію вчителі та учні витрачали набагато більше часу 

для навчальної роботи.  

І останній виклик – це відсутність єдиної уніфікованої електронної 

платформи для навчання. Адже в процесі дистанційного навчання вчитель 

може використовувати різноманітні онлайн-сервіси, які він опанував. Але учню 

доведеться створювати облікові записи в цих сервісах та опановувати кожний, 

що лише ускладнює навчання та зміщує фокус зі змісту предмета на 

застосування цифрових технологій.  

Дистанційне навчання – це не альтернатива очному навчанню. Безумовно, 

діти мають ходити до школи, соціалізовуватися, спілкуватися, вчитися і 

розвиватися. Жодний розумний електронний засіб не може замінити вчителя-

людину. Проте сучасні педагоги мають бути готовими до форс-мажорних 

обставин і володіти методикою дистанційного навчання, яка зараз тільки 

розвиваються (Додаток А).  
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ІІ.  ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСІВ GOOGLE В НАВЧАЛЬНІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

2.1.  Програмні засоби сервісів Google 

Використання в навчальному процесі соціальних мереж та соціальних 

сервісів сприяє засвоєнню таких важливих навичок  як критичне мислення та 

колективна творчість [4]. 

Мережеві спільноти обмінюються своїми колекціями цифрових об'єктів і 

програмними продуктами. Нові сервіси соціального забезпечення радикально 

спростили процес створення матеріалів та публікації їх у мережі. Тепер кожен 

може не тільки отримати доступ до цифрових колекцій, а й взяти участь у 

формуванні власного мережевого контенту [6]. 

Однією з умов створення ефективного освітнього середовища в 

навчальному процесі під час дистанційного навчання є застосування Google-

сервісів. Зазначені сервіси дозволяють створювати та зберігати документи, що 

спрямовані на задоволення різних потреб. 

Сервіси Google – це широковідомий безкоштовний набір он-лайнових 

програмних засобів: поштовий сервіс Gmail, блог-сервіс Blogger, сайт, Google 

Календар, хмарне сховище Google Диск, сервіси по створенню таблиць, 

документів, презентацій, сайтів (Документи, Таблиці, Презентації тощо) й 

Google Перекладач. Важливим у цих сервісах для діяльності вчителя є 

можливість спільної роботи учнів: у режимі реального часу відслідковувати 

будь-які зміни, що були внесені в документ, залишати коментарі, виправлення, 

використовувати чат. Можна стверджувати, що це є ефективним інструментом 

для групової роботи із текстом і над помилками. 

Одним із сервісів Google, який активно використовують і учні, й учителі 

є електронна пошта – це швидкий спосіб обміну інформацією. У  роботі 

користуються електронною поштою, коли потрібно донести певну інформацію 

до учнів. Маючи електронні адреси учнів, можна зробити це швидко та 

гарантовано. Перевагою цього сервісу є те, що навіть у вихідні чи канікулярний 

час можна обмінюватися важливою й терміновою інформацією. На блозі є 
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можливість підписатися на оновлення чи додати в кола, щоб постійно стежити 

за новинками, які з’являються, і зробити це можна через електронну пошту. 

Для організації середовища мережевої взаємодії між учасниками 

навчального процесу можна створити блог  на базі сервісу Blogger.  У постах 

блогу, створення віртуальної дошки оголошень, створення публікацій,  

розміщуються навчальні матеріали,  онлайн-дискусії, інструкції, засоби 

мультимедії,  завдання для учнів та посилання на корисні ресурси. Взаємодія 

між учнями, учителем і батьками реалізується через коментарі 

 (http://helen1976f33.blogspot.com/p/blog-page_75.html).   

За допомогою Google Форми можна легко створювати опитувальники, 

вікторини, анкети. Підходить для організації засобів діагностики і моніторингу 

виконання домашнього завдання та самостійної роботи на уроці 

(https://sites.google.com/a/33school.org.ua/ykraina/).  

Google Форми – це зручний інструмент, за допомогою якого можна легко 

і швидко планувати заходи, складати опитування та анкети, а також збирати 

іншу інформацію. Форму можна підключити до електронної таблиці Google, і 

тоді відповіді респондентів будуть автоматично зберігатися в ній. Якщо ця 

функція не включена, то  можна відкрити меню “Відповіді” і переглянути 

короткий зміст. У найбільш загальному значенні тест – набір завдань, за 

допомогою яких оцінюються певні властивості людини, використовуючи 

кількісні показники виконання цих завдань. Цей інструмент дозволить за лічені 

хвилини розробити тест чи опитування: створити форму, підготувати завдання, 

обрати тип відповіді. Учитель зможе без зайвих проблем провести опитування з 

теми та з’ясувати, наскільки добре учні її засвоїли, проаналізувати власну 

роботу. Також Google Форми можуть полегшити роботу з батьками та значно 

спростити спілкування з ними. Довідка Google – bit.do/fy974. Інструкція «Як 

надавати доступ до файлів і папок із Google Диска» – за посиланням 

bit.do/fy98s. Додаткова інформація: підтримується робота в режимі офлайн. 

Інструкція – за посиланням bit.do/fy982. Мобільна версія Google Диск, яку 

можна завантажити з Google Play – за посиланням bit.do/fy99s. 

http://helen1976f33.blogspot.com/p/blog-page_75.html
https://sites.google.com/a/33school.org.ua/ykraina/
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Google Форми є одним із альтернативних та потужних засобів хмарних 

технологій для формування системи тестів контролю навчальної діяльності 

учнів. Застосування форм надає нові можливості створення динамічних і 

актуальних додатків на основі інформаційно-цифрових технологій для 

застосування в дистанційному навчанні. Використання форм актуальне під  час 

організації самостійної навчальної діяльності учнів як система моніторингу та 

управління. Для використання Google Форми необхідно мати обліковий запис 

(акаунт) у системі Google. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс сервісу дозволяє 

швидко створити тестові завдання й надіслати їх адресату. У тестах можна 

використовувати малюнки, графічні зображення, відеоматеріали. 

Завантажувати в комп’ютер створені завдання не потрібно – вони зберігаються 

в «хмарі» й доступні з різних пристроїв і у різний час.  

На кожне поставлене питання проводиться графічна інтерпретація 

числових даних у вигляді різного типу діаграм. Результати тестування можна 

зв’язати з електронною таблицею. Сформований файл електронної таблиці буде 

зберігатися на Google Диску облікового запису. Розроблена тестова форма 

легко інтегрується в уже створені інтернет-ресурси як окремий фрейм або як 

гіпервказівка на документ. Сервіс Google Форми дає можливість створювати 

тести, анкети, опитувальники довільної форми та складності. Навчальне відео 

«Тестування за допомогою Google Форми» доступне за 

посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=vK8Gv4nSuY. 

Технологія тестового контролю включає такі етапи: 

 створення системи базових тестових завдань; 

 конструювання тесту з базових тестових завдань; 

 проведення тестування; 

 аналіз результатів тестування. 

      Для перевірки уміння правильно відтворювати отримані знання, 

доцільно використовувати неоднорідні тестові завдання закритої форми з 

множинним вибором, які передбачають мінімум три можливі відповіді (але не 

більше п’яти), серед яких правильною є лише одна. Вважається, що ця форма 

http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj12SzhHdjRuU3VZ/
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завдань є найбільш доцільною для різноманітних відомостей із предметів 

професійно-теоретичної підготовки. 

          При складанні тестових завдань слід дотримуватись існуючих 

загальноприйнятих правил, які допомагають правильно формувати завдання з 

кількома варіантами відповідей: 

 інструкції мають бути простими, зрозумілими та стислими; 

 запитальна (змістовна) частина тестового завдання формулюється, 

як правило, у стверджувальній формі, стисло, без подвійного тлумачення, 

тобто настільки просто, наскільки це можливо для точного розуміння завдання; 

в неї включається лише те, що є необхідним для чіткого розуміння запитання; 

 варіанти відповідей мають бути настільки стислими, наскільки це 

можливо; 

 усі дистрактори (неправильні варіанти відповідей) повинні бути 

правдоподібними, “схожими” на правильну відповідь; 

 тільки один варіант із запропонованих має бути правильним; 

 відповідь на одне запитання не повинна давати ключ до відповідей 

на інші запитання. Це означає, що дистрактори з одного завдання, як правило, 

не використовуються в переліку інших; 

 не бажано тестувати тривіальне (загальновідоме) з огляду на 

простоту та очевидність його виявлення; 

 використання висловлювань “жоден з перерахованих”, “правильна 

відповідь відсутня” як дистракторів можливо лише тоді, коли існує однозначно 

правильна відповідь, яка не представлена серед дистракторів; 

 використання висловлювань “усі перераховані”, “усі відповіді 

правильні” як дистракторів може свідчити про наявність невизначеності у 

формулюванні тестового завдання. 

Функціонал сервісу вражає:  

 можливість встановити одну або декілька правильних 

відповідей, встановлення відповідністей; 
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 запитання або відповідь може мати як текстовий, так і 

візуальний формат (фото, відео); 

 результати учнів відображаються у вигляді зрозумілої 

статистики (колові діаграми тощо); 

 швидке переведення результатів у зручний для огляду формат 

Google-таблиць; 

 можливість роздрукувати створену форму. 

І головне – діти можуть знаходитися будь-де!  

Google-Презентації – супровідник до кожного уроку 

 За допомогою цього сервісу вчитель зможе створити на Google Диску 

навчальну презентацію з матеріалами до уроків та надати до них доступ учням. 

Учні також можуть виконувати спільні та індивідуальні проєкти, додавати 

графічні зображення та відео. Педагог отримує безперешкодний доступ до 

виконаних учнями завдань у будь-який час та в будь-якому місці. Детальна 

інструкція щодо створення Google Презентації – за посиланням bit.do/fy968. 

Довідка Google – bit.do/fy97y. 

       Можливості сервісу не поступаються відомим презентаціям PowerPoint. 

Окрім того, уся інформація миттєво зберігається у хмарному сховищі, тож 

раптове вимкнення світла або пристрою не завадить роботі! Створення слайдів, 

анімовані зображення, вставка відео-робіт, анімація до слайдів – усе це 

втілюється в Google-презентаціях. А ще інтернет-сервіс цікавий тим, що 

недостатня кількість пам’яті на вашому пристрої аж ніяк не стане перешкодою 

плідній роботі, адже є можливість завантажити на переносний носій 

презентацію прямо з інтернету. 

https://calendar.google.com/calendar/render?tab=wc#main_7 

Доповнення Flubaroo – оцінки без проблем 

Результати оцінювання тестів (створених за допомогою Google-форм) 

можна перевести в Google-таблицю, зробивши лише один клік, а згодом – 

застосувати це доповнення та миттєво виставити оцінки кожному учню.  В 

https://calendar.google.com/calendar/render?tab=wc#main_7


19 
 

умовах дистанційного навчання та необхідності працювати оперативно це 

чудове рішення. 

Хмарний сервіс Google Диск надає можливості створення 

багатофункціонального користувацького середовища, надзвичайно 

продуктивного та зручного для учнів та вчителів. Доступ до сервісу – за 

посиланням: www.drive.google.com.  Сервіси Google Диск надає можливість 

користувачам завантажувати, створювати й працювати з текстовими, 

табличними документами і презентаціями просто у вікні браузера. Для 

навчальної діяльності найбільш цікавою є можливість форматувати і 

редагувати текстові документи у режимі он-лайн. Таким чином утворюється 

спільна електронна дошка, на якій публікується результат сумісної роботи 

учнів та вчителя. Також учитель має можливість вести електронний журнал у 

Google Таблиці, публікувати текстові файли у Google Документи і презентації у 

Google Презентації. 

Переваги використання в освітньому процесі: 

 усі інструменти безкоштовні; 

 не потребує встановлення; 

 підтримується всіма операційними системами та 

клієнтськими програмами; 

 доступ до всіх інструментів Google Диск з одного акаунта; 

 можливість працювати колективно синхронно чи асинхронно, 

разом з учнями редагувати, переглядати або коментувати документи; 

 можливість контролювати процес роботи учнів, не 

відволікаючи їх; 

 можливість інтерактивної перевірки робіт учнів; 

 створення спільного сховища даних; 

 опублікування робіт учнів з правами обмеженого доступу 

(тільки певним користувачам); 

 можливість швидко збирати та аналізувати інформацію, 

створювати опитування, тести, розробляти діаграми та схеми; 



20 
 

 цілодобовий вільний доступ до матеріалів. Ознайомитися з 

навчальним відео щодо роботи з Google Диском можна за 

посиланням: https://www.youtube.com/playlist?list=PLkZngqHiX-

w8jjldOcd4tOvhFDEC4a2Ca. 

Google документи 

За допомогою цього сервісу можна створити на Google-диску документи з 

матеріалами до уроків та надати до них доступ учням. Таким чином, діти 

завжди матимуть усю необхідну інформацію. І саме в такому документі учні 

зможуть виконувати домашнє завдання, наприклад, писати твори чи есе. 

Учитель отримує доступ до виконаних учнями завдань у будь-який час та в 

будь-якому місці. А ще це дуже зручно для групової та проєктної роботи, адже 

отримати доступ може кожен. Довідка Google – bit.do/fy959. Огляд 

можливостей – https://www.youtube.com/watch?v=AHw9sl-zzOw 

Google таблиці 

У Google таблицях дуже зручно створювати звіти, графіки та діаграми. 

Вони відкривають безліч можливостей: 

 фіксують дані про завдання чи проєкти, які виконуватимуть 

учні; 

 містять інформацію про заплановані позакласні заходи чи 

екскурсії; 

 створюють можливості для внесення учнями відомостей про 

виконані проєкти, прочитані книги тощо; 

 допомагають вести облік успішності учнів та зручно 

відстежувати їхній прогрес.  

 Google таблиці – надзвичайно зручний інструмент для 

спільної роботи з колегами. Довідка Google – bit.do/fy96Q. 

Віртуальна інтерактивна дошка Padlet 

Ресурс для створення: https://padlet.com/. 

Padlet може використовуватися: 

http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vcGxheWxpc3Q/bGlzdD1QTGtabmdxSGlYLXc4ampsZE9jZDR0T3ZoRkRFQzRhMkNh/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vcGxheWxpc3Q/bGlzdD1QTGtabmdxSGlYLXc4ampsZE9jZDR0T3ZoRkRFQzRhMkNh/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1BSHc5c2wtenpPdw==/
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 як майданчик для групової роботи для проведення «мозкового 

штурму», узагальнення та систематизації знань, рефлексії; 

 для розміщення навчальної інформації, практичних завдань; 

 для організації спільного онлайн виконання домашнього 

завдання; 

 для розміщення ідей проєктів та їхнє онлайн обговорення; 

 як інструмент організації спільної діяльності учнів. 

Електронна освітня платформа «МІЙ КЛАС» 

Електронна освітня платформа «МІЙ КЛАС» (https://miyklas.com.ua) 

пропонує широкий спектр матеріалів для здійснення дистанційного навчання – 

завдання, теорію та тести зі шкільних предметів. Учитель додає клас на 

платформу, щоб слідкувати за результативністю роботи учнів на сайті. У разі 

потреби є можливість зберегти або роздрукувати результати. Учитель 

використовує готові практичні й теоретичні матеріали з бази «Мій Клас» або 

створює власну робочу програму на сайті. Автоматична перевірка відповідей 

учнів заощаджує вчителю до 50 % часу. 

Електронні ресурси для організації дистанційних консультацій для 

учнів Google  чат 

Додаток Hangouts дозволяє відправляти й приймати текстові 

повідомлення й фотографії, спілкуватися в голосовому чаті, а також 

безкоштовно проводити індивідуальні та групові відеозустрічі. Цей додаток 

ідеально підходить для організації семінарів з віддаленими учасниками, 

дистанційної роботи з учнями. 

Приклади застосування Hangoutsу школі: 

 консультації учнів у режимі реального часу; 

 організація відеозв’язку з колегами, батьками; 

 надання можливості відсутнім учням віртуально бути 

присутніми на уроці; 

  · організація вебінарів, конференцій тощо. 
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Що це за сервіс і як ним користуватись, можна дізнатись, переглянувши 

відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=RNaBhWITSUE. 

Skype 

Програма дозволяє проводити відео- або аудіоконференції за участю до 

50 осіб, записувати виклики, спілкуватися в інтелектуальному чаті, ділитися 

фото, відео й іншими файлами розміром до 300 МБ, просто перетягуючи файли 

у вікно розмови. 

Меседжери Telegram 

Найшвидший додаток для обміну повідомленнями через унікальну, 

розподілену мережу центрів обробки даних по всьому світу. Дозволяє 

відправляти медіа та файли без будь-яких обмежень щодо їхнього типу та 

розміру. Уся історія надійно зберігатиметься в хмарі сервісу. Застосунок  

дозволяє створювати групові чати до 200 тис. учасників, обмінюватися 

великими відео, файлами будь-якого типу (.doc, .mp3, .zip тощо). Telegram має 

потужні інструменти для редагування фотографій і відео. Це один з 

інструментів для створення онлайн-спільнот і координації спільної роботи. 

Viber 

Безкоштовний месенджер, за допомогою якого можна тримати зв’язок з 

усіма учасниками освітнього процесу через інтернет-підключення (Wi-Fi або 

мобільний інтернет). Щоб швидко ознайомити учнів з документами, 

завданнями, обговорити важливі питання, користуються груповим чатом. 

Також наявна функція проведення опитувань у чатах і спільнотах у реальному 

часі. Застосунок дозволяє здійснювати звичайний голосовий виклик або ж 

вести відеочат. 

Whatsapp 

 Безкоштовний додаток для обміну повідомленнями, дзвінками, фото, 

відео, документами, голосовими повідомленнями з використанням смартфонів. 

Facebook 

 Потужний інструмент як для дистанційного навчання, так і для 

професійного розвитку педагогів. Він дозволяє обмінюватися інформацією у 

http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1STmFCaFdJVFNVRQ==/
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повідомленнях, на сторінках мережі, здійснювати обговорення матеріалів 

учасниками спільнот закритого типу, проводити відеочат з учасниками 

освітнього процесу. Соціальну мережу Facebook можна використовувати для: 

 групового навчання (для роботи в навчальних міні-групах); 

 персонального навчання (для самоосвіти); 

 внутрішньошкільного навчання (використання з метою 

інформування щодо функціонування освітнього закладу та заходів, 

пов’язаних з цим). 

 Classtime 

 Classtime (https://www.classtime.com/uk) – це онлайн-сервіс для 

встановлення миттєвого зв'язку з учнями та проведення їхнього опитування в 

реальному часі дистанційно. Для успішного використання платформи потрібен 

інтернет, комп’ютер/ноутбук/планшет/смартфон у вчителя та комп’ютер/ 

ноутбук/планшет/смартфон в учнів. Навчальне відео про використання сервісу 

Classtime можна переглянути за 

посиланням: https://help.classtime.com/en/articles/1401849. 

Learningapps.org 

 Використання дидактичних можливостей конструктора інтерактивних 

завдань LearningApps.org (https://learningapps.org/) дозволяє зручно й легко 

створювати електронні інтерактивні вправи, що сприяє активності, 

самостійності, ефективності, зв'язку теорії з практикою, поєднання колективних 

та індивідуальних форм навчальної роботи тощо. Також педагог отримує 

можливість організувати роботу колективу учнів, вибудувати індивідуальні 

траєкторії вивчення навчальних курсів, створити власний банк навчальних 

матеріалів. Учитель не нав'язує власне розуміння матеріалу, а стимулює 

самостійну навчальну діяльність учнів, використовуючи можливості сервісу. 

Переваги сервісу: 

 він є безкоштовним; 

 здійснює миттєву перевірку правильності виконання 

завдання; 

http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly9oZWxwLmNsYXNzdGltZS5jb20vZW4vYXJ0aWNsZXMvMTQwMTg0OQ==/
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 забезпечує можливість вбудовування завдань на html-

сторінку; 

 багато шаблонів підтримують роботу з картинками, звуком і 

відео; 

 містить велику колекцію вже створених іншими вчителями 

вправ; 

 забезпечує можливість пошуку вправ за категоріями (з 

предметів); 

 постійно розвивається; 

 здійснює обмін інтерактивними завданнями. 

Можливості сервісу: 

1) педагоги можуть використовувати вже готові вправи з колекції 

шаблонів сервісу, створити власну інтерактивну вправу для пояснення 

нового матеріалу, для закріплення, тренування або контролю; 

2) забезпечує зручне і легке створення електронних інтерактивних 

вправ з різних напрямів навчання. 

Для кожного завдання задається: 

 назва; 

 рекомендації до завдання, формулювання самого завдання 

 текст, який буде з'являтися, коли завдання виконано 

правильно. Сервіс LearningApps.org дозволяє створити інтерактивні 

завдання, тести, вікторини з самоперевіркою з різних предметів. 

Планування та організація часу особливо важливі під час реалізації 

навчальних проектів, і для цього зручно використовувати Google Календар. За 

допомогою сервісу простіше відстежити усі важливі події, формувати розклад 

роботи, призначати заходи і розсилати запрошення.   

 На уроках словесності при вивченні біографії письменників, демонструю 

відеоролики із відео-каналу YouTube, у яких йдеться про цікаві факти життя 

та творчості митців, характеристика культурного розвитку певної доби. Як 

показала практика, таке використання відеороликів сприяє кращому засвоєнню 
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учнями навчального матеріалу, ніж опрацювання біографії письменника із 

підручника https://www.youtube.com/watch?v=v6mrp1jrGqY. 

Для того, щоб активно користуватися сервісами потрібно: 

- проаналізувати необхідність використання мережевих технологій на 

уроках української мови та літератури;  

- визначити переваги хмарних технологій, які реалізуються за допомогою 

сервісів Google на уроках української мови та літератури;  

-  варто створити свій профіль на сайті https://www.google.com.ua/, 

приєднатися до групи за інтересами або створити свою групу.  

Групи Google дають можливість відкритого спілкування та співпраці для 

всіх її учасників. Дуже важливим є те, що в системі груп Google з'являються 

тільки релевантні текстові оголошення (без банерів і спливаючих вікон). 

Учасники Google-групи мають наступні сервіси: створення сторінок 

спільними зусиллями членів групи; створення унікального дизайну з 

використанням фотографій, кольорових схем і стилів; спільне використання 

файлів; можливість створення профілю для кожного з учасників групи; різні 

варіанти адміністрування тощо. До того ж можна скористатися різними 

функціями груп Google в будь-якій групі користувачів, які хочуть поділитися 

інформацією та створити власне місце в мережі. Крім того, учасники Google 

групи мають можливість організовувати конференції або соціальні заходи для 

окремих учасників групи; спільно працювати над проектами або презентаціями 

з використанням сторінок Вікіпедії; організовувати заходи для обговорення 

важливих проблем. Використання Google-груп дає вчителеві можливість 

швидко викладати групі домашні завдання, електронні підручники, конспекти, 

завдання на практичні  заняття; координувати навчальну діяльність учнів під 

час роботи над проектами; викладати результати навчальної діяльності учнів 

(творчих завдань, рефератів, індивідуальних навчально-дослідницьких завдань 

тощо) на власних сторінках у групі та організовувати їх обговорення. Поряд із 

зазначеним нині дедалі більшої популярності набуває дистанційне навчання із 

залученням мережних технологій. До переваг використання Інтернет- сервісів у 

https://www.youtube.com/watch?v=v6mrp1jrGqY
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навчальному процесі слід віднести і використання сервісів Google, що не 

передбачає додаткових витрат на комп’ютерну техніку (крім плати за трафік), 

доступ забезпечується з будь-яких пристроїв (комп’ютер, ноутбук, нетбук, 

планшет, мобільний телефон та ін..); доступність (дім, школа, будь-яке місце, 

де є доступ до wi-fi); можливість роботи в режимі on-line (вчитель має змогу 

контролювати процесс виконання завдання як групою, так і кожною дитиною 

окремо). 

Використання електронних освітніх ресурсів на уроках словесності 

дозволяє урізноманітнити уроки, застосувавши різні види навчальної діяльності 

учнів, активізувати їхню увагу, удосконалити процес навчання, зробити його 

більш цікавим, захоплюючим, доступним, запам’ятати більший обсяг поданої 

інформації, створювати навчальний електронний контент. 

 

 

 

2.2. Переваги використання хмарних технологій на уроках 

української мови та літератури на особистому досвіді 

Як  уже зазначено, на виховання і навчання учнів усе більшою мірою 

впливає потужний потік нової сучасної інформації, реклами, застосування 

комп'ютерних технологій, стрімкий розвиток Інтернет - технологій. Те, що 

раніше вони мігли отримати за різними джерелами: із підручника, довідкової 

літератури, на уроці від учителя, із конспекту заняття тощо - сьогодні можна 

знайти в мережі Інтернет. За цих обставин у процесі підготовки  кожен учитель, 

і я не є винятком,  повинен запроваджувати в навчальний процес нові методи і 

способи подачі основної фахової інформації, використовувати різноманітні 

прийоми її одержання, збереження та обробки, а на основі цього одержувати 

нові знання. 

У своїй роботі враховую те, що кожний учень по-різному засвоює нові 

знання, має свої особисті здібності і можливості в опануванні певним 

конкретним матеріалом, але коли нова інформація подається для одночасного 
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сприйняття її, наприклад, візуально і через слух, то рівень її сприйняття суттєво 

підвищується. Переконана, що це вимагає від вчителя глибоких знань 

учнівського складу  класу і знань особистих характеристик учнів, з якими він 

працює, у цілому  моя практична діяльність ґрунтується  на індивідуальному 

підхіді до кожного учня. 

На сучасному етапі роботи з учнями при дистанційному навчанні з 

використанням комп'ютерних мереж і онлайнових засобів, намагаюся  подавати 

нову інформацію, задовольняючи індивідуальні запити кожного суб’єкта 

навчального процесу. Ефективність такого навчання залежить від організації 

навчального процесу як на заняттях, так і в позаурочний час. Але один із 

факторів, на який звертаю увагу, це як кожний учень уміє самостійно 

працювати, опановуючи необхідну інформацію, бо від цього  залежить рівень 

його навчальних досягнень. 

Під час роботи в умовах карантину використовувала асинхронне 

навчання. Перевага цього навчання полягає у тому, що його можна планувати, 

виходячи з наявних умов. Воно більш гнучке, адже в кожному класі є діти, 

яким для опрацювання та засвоєння навчального матеріалу потрібно більше 

часу. Отже, можна забезпечити диференційоване навчання.  

        Варіанти організації дистанційного навчання учнів в 

асинхронному режимі, якими користуюся:  

1. Із використанням електронної пошти. Надсилаю учням на їх 

електронні скриньки навчальні матеріали та/або посилання на навчальні 

онлайн-ресурси, завдання; учні опрацьовують самостійно матеріали та 

виконують завдання, а потім їх  надсилають на мою електронну скриньку.  

2. Із використанням Google Диску. Створила папку для учнів із 

навчальними матеріалами та завданнями, вони самостійно опрацьовують 

матеріали, виконують завдання.  

3. Із використанням соціальних мереж / месенджерів. Створила групу в 

соціальній мережі/месенджері (Viber) з обмеженим доступом, розміщую 



28 
 

навчальні матеріали та/або посилання на навчальні онлайн-ресурси, завдання. 

Також у групі можна проводжу опитування учасників.  

4. Із використанням сайту/блогу. Розміщую навчальні матеріали та/або 

посилання на навчальні онлайн-ресурси, завдання для учнів на  шкільному 

сайті, учні самостійно опрацьовують матеріали, виконують завдання та 

надсилають їх на електронну пошту або прикріплюють у коментарях до посту, 

відповіді у тестових системах тощо.  

Варіанти організації дистанційного навчання учнів в синхронному 

режимі, які використовую:  

1. Проведення вебінарів, відеоконференцій (Google Hangouts, Zoom). 

Створюю обліковий запис у відповідному сервісі, планую трансляцію та 

надсилаю посилання на заплановану подію учням на електронні скриньки. Під 

час трансляції  демонструю дошку, записую, малюю на ній.  

2. Проведення чатів – спілкування в режимі реального часу через 

месенджери: Viber, Messenger, Telegram.  

3. Використання спільних документів Google (документів, презентацій, 

таблиць, малюнків тощо) дозволяє організувати роботу в режимі реального 

часу. Учні створюють документи разом (записувати відповіді, думки, формули, 

створювати разом слайди тощо) і коментують їх. Цей інструмент застосовую 

також в асинхронному режимі.  

 Переконана, що проведення онлайн-уроків відповідно до розкладу занять 

у синхронному режимі за допомогою засобів для відеоконференцій тривалістю 

40–45 хвилин стає складним випробуванням як для учнів, так і для вчителів. 

Тому проводжу різноманітні руханки, гімнастики для очей, збільшую час на 

перерви між уроками.  

Частину уроку (20–25 хвилин)  використовую для відеопояснень, а іншу 

частину (25–20 хвилин) для інтерактивної взаємодії та самостійного виконання 

завдань учнями. Враховувую, що під час онлайн-спілкування швидкість 

засвоєння навчального матеріалу учнями менша, ніж в очному навчанні. Отже, 
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виділяю найсуттєвіший матеріал теми та планую для онлайн-уроків менший за 

обсягом матеріал.  

У плануванні навчальних занять із використанням технологій 

дистанційного навчання застосовую технологію «перевернутого класу», коли 

перед вивченням теми наступного уроку учні самостійно опрацьовують 

навчальне відео (презентацію), а в класі я надаю відповіді на питання, пояснюю 

незрозумілі моменти, разом із учнями розв’язуємо завдання.  

Наприклад, під час дистанційного навчання пропоную учням в якості 

домашнього завдання подивитися відео або презентацію з теми наступного 

уроку (додатково прочитати 1–2 сторінки підручника), запропоновую 2–3 

простих запитання для самоперевірки, враховуючи, що час на ознайомлення з 

новим навчальним матеріалом не повинен перевищувати 30 хвилин.  

У плануванні та підготовці уроку застосовую такий інструментарій:  

1. Google документи, презентації, таблиці, малюнки тощо: разом з 

учнями  створюю і спільно використовую документи, презентації, електронні 

таблиці, а також залишаємо коментарі.  

2. Програма для створення скріншотів, записів відео дозволяє мені 

робити скріншоти у вигляді зображень, редагувати їх і обмінюватися, 

записувати відеоуроки.  

3. Сервіси для створення хмари слів, інтерактивних вправ, ребусів, 

інфографіки, кросвордів урізноманітнюють  завдання, запропоновані до уроків.  

4. Віртуальні дошки дозволяють мені зібрати в одному місці різноманітні 

ресурси до уроку та надати можливість учням залишати свої відповіді, 

посилання на виконані завдання.  

Моделі дистанційних уроків української мови та літератури, які 

проводжу, мають елементи:  

1. Мотиваційний блок. Мотивація – необхідна складова дистанційного 

навчання, яка повинна підтримуватися впродовж усього процесу навчання.  

2. Інструктивний блок (інструкції і методичні рекомендації).  

3. Інформаційний блок (система інформаційного наповнення).  
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4. Контрольний блок (система тестування і контролю).  

5. Комунікативний і консультативний блок (система інтерактивної 

взаємодії учасників дистанційного уроку з учителем і між собою).  

     Рекомендую вивчення програмового матеріалу за технологією 

дистанційного навчання здійснювати в таких формах:  

– оприлюднювати завдання з відповідної теми з української мови та 

літератури для самостійної роботи учнів на сайті закладу освіти (можна й у 

Viber групі для батьків);  

– організувати щоденне навчальне онлайн-спілкування з учнями;  

– розміщувати в мережі Інтернет (на Google Диску) мультимедійні 

матеріали (презентації, відеоролики тощо), які допоможуть учневі у вивченні 

зазначеної вчителем теми;  

– надати учням перелік інтернет-джерел, що сприятимуть засвоєнню 

програмового матеріалу (на каналі YouTube є відеоуроки за програмою з 

української мови для всіх класів).  

У своїй практичні роботі використовувала Google Classroom та Google 

Форми для анкетування, опитування, тестування, а також миттєвого 

оцінювання з можливістю встановлення балів за правильні відповіді, 

працювала з такими освітніми ресурсами: «Всеосвіта», «На Урок», YouTube, 

Всеукраїнська школа онлайн для 5–11 класів. 

Крім дистанційного, впроваджувала і модульне навчання, «навчання у 

співпраці» з використанням ІКТ та інтернет-технологій – онлайн-бібліотеки, 

файли розсилок.  

За допомогою програми Zoom навчилася проводити дистанційні уроки, 

складати розклад, враховуючи уроки Всеукраїнської школи онлайн. 

У класі передбачала роботу онлайн (індивідуальну та групову), а також 

завдання для виконання в робочому зошиті. Контрольні роботи провела у 

формат онлайн-тестів з обмеженням у часі, зокрема у Google формі (Додаток 

Б). Окремо хочу зауважити про особливості створення тестів за допомогою 

Google форми: 1) можливість продемонструвати правильні відповіді після 
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надсилання форми; 2) миттєвий результат; водночас мінімальна оцінка за 

правильну відповідь – 1 бал, тобто для оцінювання тестів із вибором однієї 

правильної відповіді треба створювати додаткову шкалу переведення тестових 

балів у шкільну оцінку; 3) з-поміж недоліків визначено роботу з тестами 

відкритого типу, а саме: відповідь має збігатися з еталонною. Через це деякі 

тести доводиться перевіряти вручну. Контрольний диктант і контрольний 

переказ проводила за допомогою відеоконференції Zoom. Для виставлення 

максимально об’єктивної оцінки учні мали 5 хвилин після завершення уроку, 

щоб прикріпити фотозвіти у віртуальному класі. Це дозволило мінімізувати 

обговорення в учнівських чатах із метою виправлення помилок.  

Для зручності роботи інформацію у віртуальному класі поділено на теми, 

які в процесі навчання наповнено відповідними завданнями й матеріалами, що 

передбачали різні форми роботи. Наприклад, до теми «Текст» додано 

інфографіки «Засоби міжфразового зв’язку», посилання на корисні відео в 

YouTube; завдання перетворити набір речень на текст, до якого запропоновано 

відеокоментар.  

Зручним форматом роботи є Google Документ, який у вебсервісі Google 

Classroom можна скопіювати для кожного учня; Google презентація, до якої 

кожен школяр отримує доступ (для зручності можна призначити персональний 

слайд, написавши на ньому прізвище та ім’я учня). Наприклад, з української 

літератури загальні відомості про роман «Чорна рада» школярі опрацьовували 

документ із пропущеними фрагментами, які необхідно заповнити під час 

читання твору. Улюбленим видом роботи стали вправи на сайті 

https://learningapps.org/ (готові, знайдені в інтернеті, а також авторські), 

наприклад, на встановлення послідовності подій у творі (Додаток В) . Варто 

врахувати, що інтерактивні вправи можуть бути лише заохочувальним видом 

роботи, позаяк найчастіше їх виконують гуртом.  

Для учнів, які не обмежуються теоретичним матеріалом підручника, 

створено тему «Корисні ресурси» ( Додаток Г). Добираючи ці посилання, варто 
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враховувала специфіку сприйняття інформації сучасними здобувачами освіти 

(максимум візуалізації, короткі відео), а також якість контенту.  

Передбачала  й тему «Повторення», де учні мали виконувати завдання в 

зошиті ,у Google Документі, у форматі коментарів.  

У віртуальному класі Google Classroom зручно проводити й рефлексію. 

Для цього можна скористатися малюнком Google і запропонувати, наприклад, 

штатив і три прапорці: червоне – нічого не зрозумів (-ла), жовте – більшість 

матеріалу зрозумів (-ла), але ще повернуся до теорії, зелене – усе зрозуміло, 

готовий (-а) виконувати завдання. Кожен одержує копію малюнка, на який 

прикріплює прапорець відповідно до інструкції.  

Складання віршів напам’ять проводила у форматі відеопоезії.  

У особистому досвіді можу виділити кілька можливостей використання 

інформаційних технологій у процесі навчання: прямий і зворотний зв'язок між 

користувачами ІКТ; архівне зберігання великих обсягів інформації з 

можливостями їх передачі; можливість проведення віртуального експерименту; 

обробка та аналіз результатів експерименту та висновків, що з них випливають; 

автоматичнее реферування і анотування матеріалів; можливість оцінки і 

контролю рівня опанування відповідною навчальною інформацією і 

коригування рівня навчальних досягнень. 

Реалізація творчого і обдуманого використання серверів  Google  на 

уроках українськох мови та літератури в педагогічній сфері діяльності дозволяє 

визначити такі види діяльності, до яких можна залучити учнів під час 

інформації, її інтерпретація та подання в різній формі; взаємодія користувача з 

програмною системою, що припускає обмін текстовими запитами і 

відповідями; автоматизований контроль результатів знань, тестування тощо ( це 

й написання творів, презентацій, проектів, дослідницьких робіт, створення 

коміксів, буктрейлерів, конференцій і т.д.). 

Зазначені види діяльності засновані на інформаційній взаємодії між 

учнями, учителями і засобами інформаційних та комунікаційних технологій, 
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спрямованих на досягнення навчальних цілей і досягнення запланованого 

засвоєння навчальної інформації. 

Для того, щоб учень свідомо працював в мережі Інтернет, він має 

володіти певними уміннями: користуватися комп’ютером, інформаційними 

ресурсами; користуватися пошуковими системами, каталогами; цілеспрямовано 

знаходити необхідну інформацію; розуміти адресну спрямованість інформації, 

критично обмірковувати її, формувати і обґрунтовувати альтернативні 

погляди;и зберігати і використовувати інформацію в повсякденному житті; 

опрацьовувати і подавати інформації. 

      Існує чимало способів організації дистанційного навчання української 

мови і літератури для учнів при дистанційному навчанні.  Проте варто не 

забувати й про традиційні методи роботи з учнями на відстані. 

Моя робота починалася, по-перше, із того, що потрібно було 

скласти календарно-тематичне планування, адаптоване до періоду карантину та 

змішаного навчання, урахувавши, які теми можуть бути винесені на самостійне 

вивчення учнями, а які потребують обов’якового роз’яснення вчителем. 

Складні теми намагаюся не  пропонувати для самостійного 

опрацювання школярам. По-друге, серед  завдань, які пропоную учням,   

завжди є такі, що передбачають роботу з підручником. Намагаюся скласти  їх 

список так, щоб він містив чітко зазначені параграфи, сторінки та перелік вправ 

чи інших видів роботи. При цьому дозую зміст та обсяг завдань для самостійної 

роботи учнів, аби уникнути перенавантаження. 

          Активно в свою практику викладання української мови та 

літератури впроваджую проведення уроків онлайн, тому що це обмін 

інформацією в режимі прямої трансляції (вебінар). Але потрібно завжди 

враховувати, що перша умова проведення: учні та вчитель повинні бути 

забезпечені відповідним технічним обладнанням (ноутбук, планшет або 

комп’ютер з веб-камерою), мати підключення до мережі Інтернет. Друга умова: 

усі учні, роз’єднані територіально, повинні в призначений час приступити до 

роботи. Форми навчання у такому випадку використовую традиційні, але дещо 
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модифіковані ( Додаток Д). При цьому між учителем та учнівською аудиторією 

існує безпосередній зв’язок: пряма відеотрансляція, демонстрування 

презентації (зокрема колективний перегляд відео); обмін документами 

Microsoft Office; демонстрування робочого столу або активних програмних 

додатків із комп’ютера педагога.  

Методика дистанційного навчання української мови та  літератури – нова 

форма й інший рівень взаємодії педагога й здобувачів освіти,  який передбачає 

виконання завдань, прослуховування, тестування, слухання,  читання текстів, і 

головне – зворотний зв'язок з учителем у  процесі навчання. Академічна 

свобода вчителя дозволяє обрати форми й методи реалізації дистанційного 

навчання:  онлайн-консультації вчителів, вебквести, інтерактивні вправи, уроки 

через Skype тощо. Під час організації дистанційного навчання з української 

літератури  працюю через онлайн-платформи, використовуючи 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 закріплюю в класі чи під час групових робіт.  Вона ефективна під час 

дистанційного навчання, якщо роботи учнів перевіряти дистанційно. 

         Окрім чіткого переліку літературних творів, запланованих для вивчення 

під час дистанційного навчання, надаю 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. 

         Для того щоб забезпечити індивідуальний підхід до кожного  учня, 

завдання підбираю диференційовані (комусь достатньо виконати тести, а хтось 

може написати творче завдання). Але перед цим варто  визначитися,  у скільки 

балів яке завдання оцінюється або ж електронною поштою розіслати 

індивідуальні завдання до певного уроку. 
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     Твердо переконана, що успіх роботи  на уроках українськох мови та 

літератури  при дистанційному навчанні залежить від активної взаємодії всіх 

учасників освітнього  процесу, технічних можливостей та, насамперед, навичок 

учителя в сучасних інформаційних та цифрових технологіях, тому активно 

займаюся самоосвітою ( Додаток Е). 

Свою роботу з учнями на уроках української мови та літератури 

намагаюся будувати так, щоб учні бути активними учасниками освітнього 

процесу.  Пропоную їм різні види робити, особливу увагу під дистанційного 

навчання, на мою думку, потрібно звернути на обдарованих дітей.  Пропоную 

різні  електронні ресурси для того, щоб учні могли отримати відповіді на 

запитання, які турбують їх саме зараз. 
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ВИСНОВКИ  

Результати дослідження засвідчили досягнення мети, реалізацію завдань 

й дали підстави зробити такі висновки:  

1. Опрацьовано та проаналізовано праці, присвячені питанню 

використання мережевих технологій під час дистанційного навчання. 

2. Доведено, що інтернет-технології, зокрема сервіси Google,  під час 

вивчення української мови та літератури при дистанційному навчанні 

дозволяють на якісно новому рівні розв’язувати завдання стосовно активізації 

роботи учнів з можливістю вибору індивідуальної траєкторії і темпу вивчення 

навчального матеріалу, подання інформації в інтерактивному режимі та 

аудіовізуальній формі,  забезпечення комунікації з учнями, віддаленими в часі і 

територіально в процесі організації навчально-дослідницької діяльності 

(Інтернет-олімпіади, on-line захисти дослідницьких робіт, дистанційні 

конференції та ін..), підвищувати та стимулювати пізнавальні інтереси 

школярів до вивчення української мови та літератури.  

3. Проаналізовано, що під час вивчення української мови та  літератури 

при дистанційному навчанні  можна запропонувати школярам роботу на різних 

серверах Google. Кожен із яких має свої особливості створення та 

безпосереднього використання на уроках, тому їхня ефективність залежить від 

майстерного й доцільного застосування вчителем.  

4. Потенціал подальшого використання хмарних технологій, які 

реалізуються за допомогою сервісів Google на уроках української мови та 

літератури, дуже великий і різноманітний. Учитель має активно оперувати 

всіма засобами для того, щоб навчальний процес був цікавим та творчим. 

5. Презентовано Google форми, які можна використовувати на уроках 

української мови та літератури, зокрема ті, які розробила для 5, 8, 9 класів.  

6. Доведено, що такі уроки сприяють кращому усвідомленню учнями 

програмного твору. Школярі не тільки сприймають навчальний матеріал, а й 

вчаться аналізувати його, формувати власне ставлення. Цей досвід стає базою 

для компетентнісних знань  із опрацьованих тем.  
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А ще чітко учителям необхідно пам’ятати:  

● спокійна виважена позиція до емоційних та поведінкових проявів учнів, 

що виникли внаслідок переживання ними стресових/травмуючих ситуацій, 

покращить процес посткарантинної адаптації;  

● дитина своєю поведінкою дає сигнал дорослому, що потребує уваги, 

піклування та розуміння тих процесів, які відбуваються з нею внаслідок 

пережитого стресу;  

● здебільшого учень не контролює власні реакції та прояви на стресові 

події, тому апріорі вони не повинні сприйматися як невихованість чи 

маніпуляції;  

● спілкування педагога зі школярами має будуватися на повазі, прийнятті 

та розумінні їх потреб, почуттів і цінностей;  

● учні, які пережили стресову ситуацію, можуть на деякий час 

регресувати і ніби «втратити» ті здібності та вміння, якими добре володіли 

раніше, тому на певному етапі знадобиться додаткова допомога дорослого в тих 

моментах, що важко даються в самостійній роботі;  

● діти надзвичайно чутливі до нещирості, гри та лицемірства; вони легко 

помічають несправжні емоції;  

● уміння педагога бути справжнім, ділитися власними переживаннями, 

говорити про свої думки дає змогу й учню відкрито проявляти свої почуття та 

висловлювати думки;  

● щирість і відкритість роблять учителя зрозумілим і «нестрашним», біля 

такого педагога діти почуваються розкутими і спокійними, завдяки цьому 

стосунки стають менш напруженими;  

● використання в роботі цікавої та позитивної активності формує почуття 

задоволення і радості, власного успіху і захоплення;  

● про необхідність поновлювати знання щодо природних, закономірних 

психічних реакцій дітей на стрес і травму, це дозволить надавати необхідну 

психолого-педагогічну підтримку та допомогу у важкий для них період.  
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22. С. 93-102. 
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ДОДАТОК А 

        Нормативна база щодо організації освітнього процесу в закладах 

загальної середньої освіти із застосуванням технологій дистанційного 

навчання  

1. Закон України «Про повну загальну середню освіту» [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#n984.  

2. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних 

гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/540-20#Text.  

3. Положення про дистанційне навчання, затверджене наказом 

Міністерства освіти і науки України від 25 квітня 2013 року № 466, 

зареєстроване в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 року за № 

703/23235 зі змінами і доповненнями, внесеними наказами МОН  України від 

01 червня 2013 року № 660, від 14 липня 2015 року № 761 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13#Text.  

        4. Методичні рекомендації щодо встановлення гнучкого режиму робочого 

часу (ГРРЧ), затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики 

України від 04 жовтня 2006 року № 359 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://dtkt.com.ua/show/2cid04507.html.  

5. Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання 

загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного 

процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0063588-01#Text.  

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 

«Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV» [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2020-

%D0%BF#Text.  
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7. Наказ Міністерства освіти і науки України від 16 березня 2020 року № 

406 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу 

СOVID-19» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-organizacijni-zahodi-dlya-zapobigannya- 

poshirennyu-koronavirusu-s-ovid-19.  

8. Лист Міністерства освіти і науки України від 17 березня 2020 року № 

02-5/202 «Про умови та оплату праці працівників закладів освіти і науки під час 

карантину» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-umovi-ta-oplatu-praci-pracivnikiv- zakladiv-osviti-i-

nauki-v-umovah-karantinu.  

9. Лист Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2020 року 

№1/9-173 «Щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої 

освіти під час карантину» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-osvitnogo-procesu-v-zakladah-

zagalnoyi-serednoyi-osviti-pid-chas-karantinu.  

10. Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 21 

травня 2020 року № 25 «Тимчасові рекомендації щодо організації 

протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у 

зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://cutt.ly/ldNc928.  

11. Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 30 

липня 2020 року № 42 «Тимчасові рекомендації щодо організації 

протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину в зв’язку з 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: https://cutt.ly/UdNQjD4.  

12. Лист Міністерства освіти і науки України від 05 серпня 2020 року № 

1/9-420 «Щодо організації роботи закладів загальної середньої освіти у 

2020/2021 навчальному році» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://cutt.ly/hfwNEip.  
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13. Лист Міністерства освіти і науки України від 30 липня 2020 року № 

1/9-411 «Щодо організації роботи закладів дошкільної освіти у 2020/2021 

навчальному році» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://cutt.ly/dfwMLsU.  

14. Лист Міністерства освіти і науки України від 23 квітня 2020 року № 

1/9- 219 «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти під час 

карантину» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://cutt.ly/cfw1TGz.  

15. Лист Міністерства освіти і науки України від 22 травня 2020 року № 

1/9-269 «Щодо відновлення діяльності закладів дошкільної освіти» 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://cutt.ly/Vfw0xi1.  

16. Лист Міністерства освіти і науки України від 29 травня 2020 року № 

1/9-292 «Щодо організації роботи закладів позашкільної освіти» [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://cutt.ly/Dfw021L  

17. Лист Міністерства освіти і науки України від 22 липня 2020 року № 

1/9-394. «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством 

освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2020/2021 

навчальному році» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://cutt.ly/qfw25Km.  

18. Лист Міністерства освіти і науки України «Методичні рекомендації 

2020–2021 навчальний рік» від 11 серпня 2020 року № 1/9-430 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://cutt.ly/Vfw3zal.  
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Додаток Б 

Назва Посилання Скріншот 

5 клас 

Українська мова 

Вставні слова https://docs.google.com/f

orms/d/e/1FAIpQLSd_L

KmjlM2cxKnvYhf0HCw

4UBaP0AedsVCEfqQEx

JJZtDIH0w/viewform 

 

Складне 

речення з 

безполучнико

вим і 

сполучникови

м зв'язком 

https://docs.google.com/f

orms/d/e/1FAIpQLSckB

SB-

sSEjkFLikeyXVWSzZ0ji

7nrIo7ABqdfquo2Z8F5m

vw/viewform 
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Робота з 

текстом 

"Асканія - 

нова" 

https://docs.google.com/f

orms/d/e/1FAIpQLSfjQ4

FC31iF6D5Ph6g1ppuE9

Ho8J6QBVsY-

V8QjwvkiklMMJw/view

form 

 

Звертання https://docs.google.com/f

orms/d/e/1FAIpQLSdIstF

hekjXhfeenhSvQjCMa9E

WglnbnQ-

QbOQ0MnMkfh78Xg/vi

ewform 
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Пряма мова. 

Діалог 

https://docs.google.com/f

orms/u/1/d/e/1FAIpQLSc

ZmPhLDDeUkUvfZVyd

-C-Uh--

QB2EeNIQcPDAvRJZY

ew3xTA/viewform 

 

Контрольна 

робота. 

Складні 

речення. 

Пряма мова. 

Діалог 

https://docs.google.com/f

orms/u/1/d/e/1FAIpQLSf

IIMvFfJUaTRCkl1hi_5G

wefyHO46GM_0ftFxW

Vgu8QMk3pw/viewform 
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Контрольна 

робота. 

Речення з 

однорідними 

членами. 

Звертання. 

Вставні слова 

та сполучення 

слів 

https://docs.google.com/f

orms/u/1/d/e/1FAIpQLSe

RGDttVDiK6JVOYg4Q

YV_XzD216Galbklwt8q

WTPqh71GkAw/viewfor

m 

 

Українська література 

Євген гуцало 

«Лось» 

https://docs.google.com/f

orms/d/e/1FAIpQLScIG

CdiIRUwoYGnHlVEb7q

gf8ZT6Pza6MwBtWCJ0

xLyZjkNiA/viewform 

 



46 
 

Г. Тютюнник 

"Дивак" 

https://docs.google.com/f

orms/d/e/1FAIpQLSfZSe

QDnGDtDkXzbCu9rppD

BgWFefWuqQncvaysUQ

8o7do78g/viewform 

 

5 Контрольна 

робота Тарас 

Шевченко, 

Павло 

Тичина, Євген 

Гуцало 

https://docs.google.com/f

orms/d/e/1FAIpQLScQJ

RUN9j0wQXKduMzyN

PSmXO-

GpiRfMvus7YyQD9yw7

JPHeg/viewform 

 

Микола 

Вінграновськи

й 

"Сіроманець" 

https://docs.google.com/f

orms/d/e/1FAIpQLSdrKc

Bm30YrnUx-

adQGFjz6Qz7l_ZmeTE

XfhONCenR-

ZGOBTQ/viewform 
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8 клас 

Українська мова 

Відокремлена 

обставина 

https://docs.google.com/f

orms/d/e/1FAIpQLSfaGp

b_JtDfjVcdURh4W5aV

XUn8yGNCPMj_j3tRp

MJoZneWQQ/viewform 

 

Відокремлена 

прикладка 

https://docs.google.com/f

orms/d/e/1FAIpQLScPu9

QbL-

KiVa4JGIOESnkAYF0-

eaiqo3RvyiIK78yF7eCZ

Hw/viewform 
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Відокремлени

й додаток 

https://docs.google.com/f

orms/d/e/1FAIpQLScG2

U4mrmCCCZPCvF6_k9

u0C_8ZehDE1LaYnIW_

B-

UKNFmvDA/viewform 

 

Відокремлені 

означення 

https://docs.google.com/f

orms/u/1/d/e/1FAIpQLSc

xMTXjWtYSPM3zoS8fo

Nm8ejCSZKeZayfE2ke

Ot0OsP46XcQ/viewform 
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Відокремлені 

уточнювальні 

члени речення 

https://docs.google.com/f

orms/d/e/1FAIpQLSd6V

vcBE4qtjRjBe0mke5foq

nJYiOOu7YLPgSQ6xo4

OtgUkxQ/viewform 

 

Контрольна 

робота. 

Речення з 

відокремлени

ми членами 

https://docs.google.com/f

orms/d/e/1FAIpQLScbsP

jqUf7DDUhIXJTIDLoiO

beomFQm54YU1B1HHf

6FrxQL1A/viewform 

 

9 клас 

Українська мова 
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Повторення 

вивченого 

матеріалу про 

складне 

речення 

https://docs.google.com/f

orms/u/1/d/e/1FAIpQLSc

-jihDcJwJ-

1G6j7FY3M_7HF-

mTT3zZZWOfGoNB1V

aEk4WHg/viewform 

 

Розділові 

знаки в 

складних 

реченнях із 

різними 

видами зв'язку 

https://docs.google.com/f

orms/d/e/1FAIpQLSfDd

VlKlxfU_Hjv0PMjGl7T

wmaNiiyJp3g6AiuWG7

W6Q14KBw/viewform 
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Лелека https://docs.google.com/f

orms/d/e/1FAIpQLSeUX

jo9-5s13-sQO2XXsT-

tFIocP445XM499oj2qpN

mRf6tTQ/viewform 

 

Повторення 

вивченого про 

складне 

речення 

https://docs.google.com/f

orms/d/e/1FAIpQLSfw6y

ke8iGu1woDeSMwCq8

AnoZs4VWUTji-

Gn_wfXoY02VHRA/vie

wform 
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Контрольна 

робота. 

Складні 

речення з 

різними 

видами 

сполучниково

го і 

безсполучник

ового зв'язку. 

Текст як 

одиниця 

мовлення й 

продукт 

мовленнєвої 

діяльності 

https://docs.google.com/f

orms/u/1/d/e/1FAIpQLSe

ALa7_YyP4yyiKJkQ32u

E5o9KJAbQBBY88OFu

RSOP9q0J6zw/viewform 

 

Українська література 

Творчість 

Тараса 

Шевченка 

https://docs.google.com/f

orms/d/e/1FAIpQLSebD

RsxpbTmHmLlwYK2H

WNdJsxmY6tRk24M0e7

pXchnjY9tVQ/viewform 
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Тарас 

Шевченко 

https://docs.google.com/f

orms/d/e/1FAIpQLSd3-

xG9Y8S9HBSx_m4to80

wT46A7Nmd8nGwWKP

cnc2BogcZoA/viewform 

 

П. Куліш 

"Чорна рада" 

https://docs.google.com/f

orms/d/e/1FAIpQLSfLK

T_ap3eFXb3Kk2ss8mWf

1gDbES9rg_60xHf_6-

Q0Z3Yg7Q/viewform 
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Контрольна 

робота. 

Творчість 

П.Куліша і 

Марко Вовчка 

https://docs.google.com/f

orms/u/1/d/e/1FAIpQLSc

3LVt-

KMwlB9N1QAe0OUvu8

Li6XNTy6vYqryN0OPg

hJS8egg/viewform 

 

 

Рис. 5. Посилання на Google форми розроблені автором методичної 

роботи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

Додаток В 

Зразки інтелектуальних вправ, розміщених на LearningApps.org 

 

Рис. 3.1. Згрупуй за частинами мови. Режим доступу:  

https://learningapps.org/display?v=pcucyjxo201

  

Р3.2. Частини мови Режим доступу: 

https://learningapps.org/display?v=pnbbb2r0t20 

https://learningapps.org/display?v=pnbbb2r0t20#%D0%A0%D0%B8%D1%81
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Рис. 3.3. Фразеологізми (на основі Marvel). Режим доступу: 

https://learningapps.org/4075237

 

Рис. 3.4. Тест для самоперевірки з теми «Лексикологія. Фразеологія». 

Режим доступу:  https://learningapps.org/6283107 

https://learningapps.org/4075237
https://learningapps.org/4075237
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Рис. 3.5. Теорія літератури. 6 клас. Режим доступу:  

https://learningapps.org/display?v=pqc5ei6nt01

 

Рис. 3.6. Відповідність: автор та його твір. Укр.літ., 6 клас. Режим 

доступу:  https://learningapps.org/display?v=p5vde7ryn18 

https://learningapps.org/display?v=pqc5ei6nt01
https://learningapps.org/display?v=pqc5ei6nt01
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Рис. 3.7. В. Стефаник. Новела "Камінний хрест". Режим доступу:  

https://learningapps.org/4671618 

 

Рис. 3.8. М. Вороний. Поезія «Блакитна панна». Режим доступу:  

https://learningapps.org/4672281 

 

 

 

 

https://learningapps.org/4671618
https://learningapps.org/4672281
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Додаток Г 

 «Корисні ресурси» 

УКРАЇНСЬКА МОВА 

1. 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.  

2. Експрес-уроки української мови можна 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. 

- «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.  

3. Кожен урок-лайфхак супроводжується робочими аркушами з 

завданнями для перевірки засвоєння знань і тестами. 

- «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 

http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cDovL3huLS04MGFhZm56a2lqbS54bi0tajFhbWgv/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cDovL2lwcG8ua3ViZy5lZHUudWEvZWtzcHJlcy11cm9reQ==/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly9lZGVyYS5naXRib29rLmlvL2xhaWZoYWtpLXotdWtyYS1ucy1rby1tb3ZpLw==/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly93ZWJwZW4uY29tLnVhLw==/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly93ZWJwZW4uY29tLnVhLw==/
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запропонують відповідне правило. Кількість спроб необмежена. Крім того, 

постійно додаються нові завдання. 

4. Безкоштовні відеоуроки з української мови та літератури 

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

z-ukransko-movi-ta-lteraturi  

5. Прокачай українську: усе для вдосконалення солов’їної 

https://studway.com.ua/vivchai-ukrainsku/  

6. Перелік слів із правильним наголосом до ЗНО-2020: 

http://osvita.ua/test/advice/65116/?fbclid=IwAR1X5n1b59Wc0YnJoRtnVS_zRl9tw_

_0z8kqSLugD1lxkNHHf0x7AKb_ehs 

7.Аудіодиктанти: https://svitlanashev.blogspot.com/2017/10/9_20.html?spref

=fb&m=1&fbclid=IwAR2kSW8JhXMTieAnGwQ5EBkAzITko9PpJIQMewbvOwF

V9A2yjVypn-nQqkY  

 

 

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

       Для опрацювання навчального матеріалу з літератури під час карантину та 

змішаного навчання  доцільно рекомендувати ознайомитися та скористатися 

матеріалами таких онлайн-ресурсів: 

1. Курс лекцій від WiseCow. Історії від Ярини Цимбал та Євгенія Стасіневича –

українських літературознавців сучасності. 

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

2. 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.  

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

v1:Osvitoria_and_EdEra+lifehacks201+lifehacks201/about 

https://www.pedrada.com.ua/news/3769-qqn-16-m6-15-06-2016-bezplatnvdeouroki-z-ukransko-movi-ta-lteraturi
https://www.pedrada.com.ua/news/3769-qqn-16-m6-15-06-2016-bezplatnvdeouroki-z-ukransko-movi-ta-lteraturi
https://studway.com.ua/vivchai-ukrainsku/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cDovL29zdml0YS51YS90ZXN0L2FkdmljZS82NTExNi8/ZmJjbGlkPUl3QVIxWDVuMWI1OVdjMFluSm9SdG5WU196Umw5dHdfXzB6OGtxU0x1Z0QxbHhrTkhIZjB4N0FLYl9laHM=/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cDovL29zdml0YS51YS90ZXN0L2FkdmljZS82NTExNi8/ZmJjbGlkPUl3QVIxWDVuMWI1OVdjMFluSm9SdG5WU196Umw5dHdfXzB6OGtxU0x1Z0QxbHhrTkhIZjB4N0FLYl9laHM=/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly9zdml0bGFuYXNoZXYuYmxvZ3Nwb3QuY29tLzIwMTcvMTAvOV8yMC5odG1sP3NwcmVmPWZiJmFtcDttPTEmYW1wO2ZiY2xpZD1Jd0FSMmtTVzhKaFhNVGllQW5Hd1E1RUJrQXpJVGtvOVBwSklRTWV3YnZPd0ZWOUEyeWpWeXBuLW5RcWtZ/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly9zdml0bGFuYXNoZXYuYmxvZ3Nwb3QuY29tLzIwMTcvMTAvOV8yMC5odG1sP3NwcmVmPWZiJmFtcDttPTEmYW1wO2ZiY2xpZD1Jd0FSMmtTVzhKaFhNVGllQW5Hd1E1RUJrQXpJVGtvOVBwSklRTWV3YnZPd0ZWOUEyeWpWeXBuLW5RcWtZ/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly9zdml0bGFuYXNoZXYuYmxvZ3Nwb3QuY29tLzIwMTcvMTAvOV8yMC5odG1sP3NwcmVmPWZiJmFtcDttPTEmYW1wO2ZiY2xpZD1Jd0FSMmtTVzhKaFhNVGllQW5Hd1E1RUJrQXpJVGtvOVBwSklRTWV3YnZPd0ZWOUEyeWpWeXBuLW5RcWtZ/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly93aXNlY293LmNvbS51YS9saXRlcmF0dXJhL3VrcmF5aW5za2EtbGl0ZXJhdHVyYS12LWltZW5heC8=/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly9jb3Vyc2VzLmVkLWVyYS5jb20vY291cnNlcy9jb3Vyc2UtdjE6T3N2aXRvcmlhX2FuZF9FZEVyYStsaWZlaGFja3MyMDErbGlmZWhhY2tzMjAxL2Fib3V0/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly9jb3Vyc2VzLmVkLWVyYS5jb20vY291cnNlcy9jb3Vyc2UtdjE6T3N2aXRvcmlhX2FuZF9FZEVyYStsaWZlaGFja3MyMDErbGlmZWhhY2tzMjAxL2Fib3V0/
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3. Навчальні матеріали для дистанційного навчання: 

https://hoippo.km.ua/?page_id=1409&fbclid=IwAR28Jg0w87aiyWK11bMN3rK1nA

lCucsR4KdCRWkP0Zx3T35fBYWxQCnUTcw 

4. Графік трансляцій курсів із підготовки до ЗНО під час карантину: 

https://www.schoollife.org.ua/grafik-translyatsij-kursiv-z-pidgotovky-do-zno-pid-

chas 

karantynu/?fbclid=IwAR2zSW8OYnBAurldZo0TNACFZGZGeLTvwC_XIAbUu1g

AtQh7H3Ofphp0UjM 

5. Дистанційне навчання на телебаченні (трансляція відео уроків) – 

канал «Рада»: 

https://nus.org.ua/articles/dystantsijne-navchannya-po-televizori-kanal-rada-ta-mon-

translyuvatymut-videouroky/?fbclid=IwAR2Hb4GNNhpd2isHLQW-

HJL0KK2cjkfLB_4Lwlr4DN-hRq1P9kOgcoM-qAE 

6. Інструменти для дистанційної роботи: 

https://drive.google.com/file/d/10GdsDosqMBcKaj_VVfpozx99p9BrNX5S/view?fbc

lid=IwAR2gjQhU6sxYivMAVuG69M0HFWKR6ezE2roZ3G1tk_fxMHomCTtFJjs6

42E 

7. Факти з біографії письменників на ЗНО: 

https://www.youtube.com/watch?v=5u1a9MfVgsU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR

1rp9z0cFDPUw5SAfyR9aguxQHm1SfcrAUFEQg0vd8q6DfTTdCflcyGGFk.  

8. Цікавинки для створення оригінальних 

завдань: https://padlet.com/Perinola/3a2gzque1rm6?fbclid=IwAR3CcVk2SV-

5N6QrnR09-6GNjuXqgR35UbL5iiZ0xiHA52XuHC5XoJtUKxw 

9. Безкоштовний подкаст до ЗНО з української 

літератури:http://osvita.ua/test/70536/?fbclid=IwAR04iaNTyNeWKeU2OOK4DD

QuEOXlnNCJdj3F6pDfeDOZ5tUpV79Eyapav-o 

10. Онлайн-тести «На урок» (для повноцінної дистанційної перевірки 

знань, які здобули учні під час самостійної роботи): 

https://naurok.com.ua/post/organizaciya-distanciyno-roboti-pid-chas-

http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly9ob2lwcG8ua20udWEvP3BhZ2VfaWQ9MTQwOSZhbXA7ZmJjbGlkPUl3QVIyOEpnMHc4N2FpeVdLMTFiTU4zcksxbkFsQ3Vjc1I0S2RDUldrUDBaeDNUMzVmQllXeFFDblVUY3c=/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly9ob2lwcG8ua20udWEvP3BhZ2VfaWQ9MTQwOSZhbXA7ZmJjbGlkPUl3QVIyOEpnMHc4N2FpeVdLMTFiTU4zcksxbkFsQ3Vjc1I0S2RDUldrUDBaeDNUMzVmQllXeFFDblVUY3c=/
https://www.schoollife.org.ua/grafik-translyatsij-kursiv-z-pidgotovky-do-zno-pid-chas%20karantynu/?fbclid=IwAR2zSW8OYnBAurldZo0TNACFZGZGeLTvwC_XIAbUu1gAtQh7H3Ofphp0UjM
https://www.schoollife.org.ua/grafik-translyatsij-kursiv-z-pidgotovky-do-zno-pid-chas%20karantynu/?fbclid=IwAR2zSW8OYnBAurldZo0TNACFZGZGeLTvwC_XIAbUu1gAtQh7H3Ofphp0UjM
https://www.schoollife.org.ua/grafik-translyatsij-kursiv-z-pidgotovky-do-zno-pid-chas%20karantynu/?fbclid=IwAR2zSW8OYnBAurldZo0TNACFZGZGeLTvwC_XIAbUu1gAtQh7H3Ofphp0UjM
https://www.schoollife.org.ua/grafik-translyatsij-kursiv-z-pidgotovky-do-zno-pid-chas%20karantynu/?fbclid=IwAR2zSW8OYnBAurldZo0TNACFZGZGeLTvwC_XIAbUu1gAtQh7H3Ofphp0UjM
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly9udXMub3JnLnVhL2FydGljbGVzL2R5c3RhbnRzaWpuZS1uYXZjaGFubnlhLXBvLXRlbGV2aXpvcmkta2FuYWwtcmFkYS10YS1tb24tdHJhbnNseXV2YXR5bXV0LXZpZGVvdXJva3kvP2ZiY2xpZD1Jd0FSMkhiNEdOTmhwZDJpc0hMUVctSEpMMEtLMmNqa2ZMQl80THdscjRETi1oUnExUDlrT2djb00tcUFF/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly9udXMub3JnLnVhL2FydGljbGVzL2R5c3RhbnRzaWpuZS1uYXZjaGFubnlhLXBvLXRlbGV2aXpvcmkta2FuYWwtcmFkYS10YS1tb24tdHJhbnNseXV2YXR5bXV0LXZpZGVvdXJva3kvP2ZiY2xpZD1Jd0FSMkhiNEdOTmhwZDJpc0hMUVctSEpMMEtLMmNqa2ZMQl80THdscjRETi1oUnExUDlrT2djb00tcUFF/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly9udXMub3JnLnVhL2FydGljbGVzL2R5c3RhbnRzaWpuZS1uYXZjaGFubnlhLXBvLXRlbGV2aXpvcmkta2FuYWwtcmFkYS10YS1tb24tdHJhbnNseXV2YXR5bXV0LXZpZGVvdXJva3kvP2ZiY2xpZD1Jd0FSMkhiNEdOTmhwZDJpc0hMUVctSEpMMEtLMmNqa2ZMQl80THdscjRETi1oUnExUDlrT2djb00tcUFF/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8xMEdkc0Rvc3FNQmNLYWpfVlZmcG96eDk5cDlCck5YNVMvdmlldz9mYmNsaWQ9SXdBUjJnalFoVTZzeFlpdk1BVnVHNjlNMEhGV0tSNmV6RTJyb1ozRzF0a19meE1Ib21DVHRGSmpzNjQyRQ==/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8xMEdkc0Rvc3FNQmNLYWpfVlZmcG96eDk5cDlCck5YNVMvdmlldz9mYmNsaWQ9SXdBUjJnalFoVTZzeFlpdk1BVnVHNjlNMEhGV0tSNmV6RTJyb1ozRzF0a19meE1Ib21DVHRGSmpzNjQyRQ==/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8xMEdkc0Rvc3FNQmNLYWpfVlZmcG96eDk5cDlCck5YNVMvdmlldz9mYmNsaWQ9SXdBUjJnalFoVTZzeFlpdk1BVnVHNjlNMEhGV0tSNmV6RTJyb1ozRzF0a19meE1Ib21DVHRGSmpzNjQyRQ==/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj01dTFhOU1mVmdzVSZhbXA7ZmVhdHVyZT15b3V0dS5iZSZhbXA7ZmJjbGlkPUl3QVIxcnA5ejBjRkRQVXc1U0FmeVI5YWd1eFFIbTFTZmNyQVVGRVFnMHZkOHE2RGZUVGRDZmxjeUdHRms=/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj01dTFhOU1mVmdzVSZhbXA7ZmVhdHVyZT15b3V0dS5iZSZhbXA7ZmJjbGlkPUl3QVIxcnA5ejBjRkRQVXc1U0FmeVI5YWd1eFFIbTFTZmNyQVVGRVFnMHZkOHE2RGZUVGRDZmxjeUdHRms=/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly9wYWRsZXQuY29tL1Blcmlub2xhLzNhMmd6cXVlMXJtNj9mYmNsaWQ9SXdBUjNDY1ZrMlNWLTVONlFyblIwOS02R05qdVhxZ1IzNVViTDVpaVoweGlIQTUyWHVIQzVYb0p0VUt4dw==/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly9wYWRsZXQuY29tL1Blcmlub2xhLzNhMmd6cXVlMXJtNj9mYmNsaWQ9SXdBUjNDY1ZrMlNWLTVONlFyblIwOS02R05qdVhxZ1IzNVViTDVpaVoweGlIQTUyWHVIQzVYb0p0VUt4dw==/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cDovL29zdml0YS51YS90ZXN0LzcwNTM2Lz9mYmNsaWQ9SXdBUjA0aWFOVHlOZVdLZVUyT09LNEREUXVFT1hsbk5DSmRqM0Y2cERmZURPWjV0VXBWNzlFeWFwYXYtbw==/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cDovL29zdml0YS51YS90ZXN0LzcwNTM2Lz9mYmNsaWQ9SXdBUjA0aWFOVHlOZVdLZVUyT09LNEREUXVFT1hsbk5DSmRqM0Y2cERmZURPWjV0VXBWNzlFeWFwYXYtbw==/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly9uYXVyb2suY29tLnVhL3Bvc3Qvb3JnYW5pemFjaXlhLWRpc3RhbmNpeW5vLXJvYm90aS1waWQtY2hhcy1rYXJhbnRpbnU/ZmJjbGlkPUl3QVIxTGgzMHducC1oeEVPbFByY2VLS1phQXd0TmhNTThmZ1VhRHItOHo4SWZxXzF0MkVtRTctd2FwRHM=/


62 
 

karantinu?fbclid=IwAR1Lh30wnp-hxEOlPrceKKZaAwtNhMM8fgUaDr-

8z8Ifq_1t2EmE7-wapDs 

11. Онлайн-сервіси для вчителів 

http://osvita.ua/school/71967/?fbclid=IwAR0QTaSZb5_-

kjzcEq0ecNZHiM1pTw8ZB7t41nYFDpaK6FUN61mWbAgeqks 

12. Дистанційна академія видавництва «Основа» пропонує онлайн 

фестиваль «школа на сцені» за посиланням: 

https://osnova.dacademy.com.ua/marafon/?utm_source=email_send&utm_medium=e

mail&utm_campaign=da03_marafon 

13. Фільми онлайн з української літератури відповідно до програми ЗНО 

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

 14. Кінофільми, що допоможуть засвоїти шкільну програму з 

української літератури https://pedpresa.ua/161892-kino-dopomozhut-zasvoyity-

shkilnuprogramu-z-ukrayinskoyi-literatury.html  

15. Екранізовані твори з української літератури (за програмою ЗНО) 

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

za-programoyu-zno.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly9uYXVyb2suY29tLnVhL3Bvc3Qvb3JnYW5pemFjaXlhLWRpc3RhbmNpeW5vLXJvYm90aS1waWQtY2hhcy1rYXJhbnRpbnU/ZmJjbGlkPUl3QVIxTGgzMHducC1oeEVPbFByY2VLS1phQXd0TmhNTThmZ1VhRHItOHo4SWZxXzF0MkVtRTctd2FwRHM=/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly9uYXVyb2suY29tLnVhL3Bvc3Qvb3JnYW5pemFjaXlhLWRpc3RhbmNpeW5vLXJvYm90aS1waWQtY2hhcy1rYXJhbnRpbnU/ZmJjbGlkPUl3QVIxTGgzMHducC1oeEVPbFByY2VLS1phQXd0TmhNTThmZ1VhRHItOHo4SWZxXzF0MkVtRTctd2FwRHM=/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cDovL29zdml0YS51YS9zY2hvb2wvNzE5NjcvP2ZiY2xpZD1Jd0FSMFFUYVNaYjVfLWtqemNFcTBlY05aSGlNMXBUdzhaQjd0NDFuWUZEcGFLNkZVTjYxbVdiQWdlcWtz/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cDovL29zdml0YS51YS9zY2hvb2wvNzE5NjcvP2ZiY2xpZD1Jd0FSMFFUYVNaYjVfLWtqemNFcTBlY05aSGlNMXBUdzhaQjd0NDFuWUZEcGFLNkZVTjYxbVdiQWdlcWtz/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly9vc25vdmEuZGFjYWRlbXkuY29tLnVhL21hcmFmb24vP3V0bV9zb3VyY2U9ZW1haWxfc2VuZCZhbXA7dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZhbXA7dXRtX2NhbXBhaWduPWRhMDNfbWFyYWZvbg==/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly9vc25vdmEuZGFjYWRlbXkuY29tLnVhL21hcmFmb24vP3V0bV9zb3VyY2U9ZW1haWxfc2VuZCZhbXA7dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZhbXA7dXRtX2NhbXBhaWduPWRhMDNfbWFyYWZvbg==/
http://all4zno.net/filmi-online-z-ukrainskoi-literaturi-zno.html
https://pedpresa.ua/161892-kino-dopomozhut-zasvoyity-shkilnuprogramu-z-ukrayinskoyi-literatury.html
https://pedpresa.ua/161892-kino-dopomozhut-zasvoyity-shkilnuprogramu-z-ukrayinskoyi-literatury.html
https://znoclub.com/mova-ta-literatura/883-ekranizovani-tvori-z
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Додаток Д 

 

Рис. 1. Класифікація форм навчання 
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Додаток Е

  

Рис. 2.1. Свідоцтво про проходження вебінару « Онлайн-тести: принципи 

успішної взаємодії під час дистанційного навчання» 
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Додаток Б 

 

Рис. 2.2. Свідоцтво про проходження вебінару « Як організувати дистанційне 

узагальнення знань та підбити підсумки навчального року» 
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Додаток Б 

 

Рис. 2.3 Свідоцтво про проходження вебінару « ClassDojo та інші інструменти 

для зворотнього зв’язку» 
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Додаток Б 

 

2.4. Сертифікат про завершення курсу « Ефективні рішення Google for 

education  для хмарної взаємодії» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


