
Методичні рекомендації 

щодо організації дистанційного навчання 

вчителів англійської мови Голосіївського району м. Києва. 

Навчальний процес в умовах карантину потребує модернізації процесу викладання 

англійської мови для здійснення комунікативного, компетентнісного підходів: 

Пропонуємо системи, які  можна підключити за 2 дні і не втратити зв’язок з учнями 

під час карантину: 

1) Moodle – безкоштовна і відкрита система управління навчанням, яка може 

поєднувати у собі комунікацію між викладачами та студентами. Надає безліч 

можливостей, серед яких: виконання завдань, завантаження файлів, обмін 

повідомленнями, оцінювання та календар подій. Також, у Moodle інтегровані сучасні 

технології для перевірки робіт на плагіат плагіатчекером Unicheck. 

2) Google Classroom — безкоштовний веб-сервіс для обміну файлами. У сервісі 

можна завантажувати роботи, редагувати їх, оцінювати тестові або контрольні роботи. 

Для початку роботи сервісу достатньо мати лише пошту Google (Gmail). Сервіс може 

допомогти не випасти з процесу навчання як маленьким школам, так і великим закладам 

освіти. 

3) «Microsoft Teams» — центр для командної роботи в Office 365. Це більш 

спрощений варіант систем управління навчанням, проте він дозволяє класу чи навчальній 

групі комунікувати та обмінюватися файлами. Програма об'єднує все в спільному 

робочому середовищі, яке містить чат для обговорень, файлообмінник та корпоративні 

програми. 

Швидкий спосіб для організації онлайн-навчання 

Якщо немає можливості швидко впровадити систему управління навчанням для 

своєї групи, викладачам завжди прийдуть на допомогу такі комунікаційні платформи, як 

Zoom, Hangouts чи Skype. Це спростить передачу домашніх завдань та допоможе 

підтримати зв’язок зі студентами під час карантину. 

4) Створення відео уроку за допомогою сервісу -FreeScreenRecording.com на основі 

Google Презентації. 

5) Відпрацювання лексики і підготовка до словникового диктанту за допомогою 

програми Quizlet.com. 

6) І для перевірки розуміння граматичного матеріалу, міні тести виконуємо на 

сайті: vseosvita.ua та naurok.com. 

Рекомендуємо: 1) коректно та ввічливо писати коментарі учням, враховуючи 

індивідуальні особливості та стан здоров’я; 2) не завантажувати учнів домашнім 

завданням більш ніж на 15 - 20 хвилин щодня.  

Бажаємо успіхів, never give up hope. 

 

https://moodle.org/?lang=uk
https://unicheck.com/uk-ua
https://classroom.google.com/
https://products.office.com/uk-ua/microsoft-teams/free

