
Методичні рекомендації для учителів української мови та літератури 

закладів загальної середньої освіти Голосіївського району щодо форм та 

методів дистанційного навчання з учнями, педагогічними працівниками 

та батьками. 

 

В період карантину учителі української мови та літератури можуть 

повноцінно здійснювати роботу з учнями через додаток GoogleClassroom, 

який дає можливість подавати матеріал та завдання до нього. Окрім того 

додаток забезпечує зворотній зв'язок: оцінювання виконаних завдань, 

коментарі та зауваження до них. Ця платформа зручна як для учнів, так і для 

вчителів, бо дає можливість розміщувати завдання для усіх учнів класу. 

    З метою забезпечення максимально якісної подачі матеріалу педагоги 

можуть використовувати сервіс Zoom, в якому проводити онлайн-

конференції, що дозволить не лише провести повноцінний урок, а й 

допомогти учням у подаланні труднощів, обговоривши проблемні питання.  

Звісно, двосторонній зв'язок – найважливіша ланка процесу дистанційного 

навчання. Тому з учнями та їх батьками можна спілкуватися через мережу 

Viber,Telegram,Skype. Це допоможе оптимізувати освітній процес та 

здійснити індивідуальний підхід до кожного учня. 

  Для самоосвіти учителі можуть знаходити цікаву інформацію на сайтах 

«Освіторія», «Всеосвіта», «На урок», де представлені сучасні розробки 

уроків та презентацій. Створювати завдання для перевірки знань учителям 

допоможе платформа LearningApps, яка не лише надасть доступ до готових 

завдань, а й дозволить проявити власну креативність.  

     Окрім того, учителі можуть урізноманітнювати начальний процес завдяки 

перегляду документальних фільмів то освітнього контенту за допомогою 

відеохостингуYoutube. 

    Також учителі можуть розміщувати свої відеоуроки, матеріали в 

соціальній мережі Фейсбук, на сайтах закладів освіти, вести свої професійні 

відеоблоги. Для організації спілкування учителя й учня ефективним є 

використання електронної пошти. На сьогоднішній день поширеною формую 

спілкування є форум, кілька форумів можна об’єднати в один великий. 

Наприклад, під час роботи малої групи учнів над проектом створюються 

форуми для кожної окремої групи для обговорення питань щодо проекту. 

      Педагогічні працівники можуть здійснювати свою роботу в чатах, вони 

можуть бути текстовими, голосовими та відеочатами.  

      Інтернет ресурси дають можливість використовувати мультимедійні 

підручники, інтерактивні підручники Edera (www.ed-era.com/books/), 

електронні версії підручників ( https://epidruchnyky.net/) , відкриті масові 

безкоштовні онлайн-курси підготовки до ЗНО.  

     З 06 квітня 2020 року з 10.00 години ранку українські телеканали 

транслюватимуть онлайн-уроки для учнів 5-11 класів. Також їх можна буде 

переглянути у записі на офіційних сторінках Міністерства освіти і науки, у 

Facebookта YouTube. 
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