
Учителю іноземних мов – на допомогу в організації 

процесу навчання учнів під час карантинних заходів 

 
 

Онлайн-платформи 
 

– для нарад, співпраці  

https://zoom.us  

https://www.skype.com/uk/ 

https://products.office.com/uk-ua/microsoft-teams/group-chat-software  

– студія онлайн-освіти для школярів EdEra https://www.ed-era.com/  

– гейміфікована платформа для підготовки до ЗНО iLearn 

https://ilearn.org.ua/  

– безкоштовна підготовка до ЗНО Be smart  https://besmart.study/  

– онлайн-курси для школярів, студентів і дорослих Prometheus 

https://prometheus.org.ua/zno/  
 

Інструменти взаємодії з учнями 
 

https://classroom.google.com  

https://ru.padlet.com  
 
 

Відеоуроки 

5 клас. Англійська мова. Дозвілля. Прийменники місця. 

https://www.youtube.com/watch?v=PNTdETp7epE 

 

6 клас. Англійська мова. Подорожі. Подорожувати самостійно 

https://www.youtube.com/watch?v=UdrcYXvwDVo 

 

7 клас. Англійська мова. Кіно – 

https://www.youtube.com/watch?v=_88RUXgjAv8 

 

8 клас. Англійська мова. Інтернет. 

https://www.youtube.com/watch?v=GwbYSy5bFcc  

8 клас. Англійська мова. Різновиди блогів. Narrative Tenses – 

https://www.youtube.com/watch?v=P1A0gqWHwAU 

 

9 клас. Англійська мова. Англомовні країни. Великі міста. Past Simple – 

https://www.youtube.com/watch?v=HQNqNUC0RL8 

 

10 клас. Англійська мова. Types of Sports. Граматика. Повторення часових 

форм дієслова – https://www.youtube.com/watch?v=w8VefuW9TCY 

10 клас. Англійська мова. Sports in Great Britain – 

https://www.youtube.com/watch?v=vdZF4gc_Ge4 
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11 клас. Англійська мова. Types of Art. Повторення часових форм дієслова – 

https://www.youtube.com/watch?v=TkPFk-QzAtw 

11 клас. Англійська мова. Genres of Art. Повторення часових форм дієслова 

https://www.youtube.com/watch?v=ZVrn6pFVpoU 

 

Підготовка учнів до ЗНО 
 

1. Підготовка до ЗНО 2018 з Dinternal Education – 

http://elt.dinternal.com.ua/pidgo tovka-do-zno-2019       

2.ЗНО клуб Всеукраїнський портал для підготовки до ЗНО –  

http://znoclub.com/angliyska-mova.html  

3. https://zno-ua.net/lesson/english     

4. http://subject.com.ua/zno.html  

5. http://subject.com.ua/english/zno_2017/index.html  

6. http://subject.com.ua/english/zno/index.html  

7. Мобільна сторінка методиста СОІППО 

http://www.soippo.edu.ua/index.php/34-2010-11-24-15-06-39/2010-11-24-15-07-

23/478-2013-06-06-13-25-34    

8. Тести ЗНО он-лайн з англійської мови https://zno.osvita.ua/english   

9. Тести ЗНО он-лайн з німецької мови https://zno.osvita.ua/german  

10. Підготовка до ЗНО з німецької мови 

https://www.znonasharu.org.ua/nimetcka-mova2018  

11. ЗНО з французької мови: особливості тесту 2018 року 

http://osvita.ua/test/training/5193  

12. Про ЗНО - перші в Україні он-лайн курси  системної підготовки до ЗНО 

https://www.eduget.com/prozno  

13. Відкрита платформа з он-лайн курсами для підготовки до ЗНО 

http://ilearn.org.ua   

14. Англійська мова: аудіювання http://listenaminute.com  
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