
Учителю зарубіжної літератури  та російської мови –  

на допомогу в організації процесу навчання учнів під час 

карантинних заходів 

 

Вебінари з питань дистанційного навчання 

контент для дистанційного навчання: 

https://www.youtube.com/watch?v=eoStfwwdFB0&feature=youtu.be    

Ефективний зворотний зв’язок онлайн: правила та інструменти: 

https://www.youtube.com/watch?v=4ptbWWfsjg0&feature=youtu.be 

Дистанційне навчання. Створення відеоуроку: 

https://www.youtube.com/watch?v=dYspaOi1Po4&t=23s 

 

Для контакту з учнями  програми Zoom та Google Клас 

Користування Classroom (для вчителя): 

https://www.youtube.com/watch?v=mqopCYl2zJ0 

Завантаження і приєднання до курсу в Google Classroom (для учня): 

https://www.youtube.com/watch?v=F8mDoj67cq0&feature=youtu.be 

Як користуватися програмою Zoom для відеоконференцій: 

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

Як створити конференцію в Zoom та запросить дітей: 

https://www.youtube.com/watch?v=IhqKa6kU46c 

Як вести урок в Zoom: 

https://www.youtube.com/watch?v=HAD7RYTp3S8&feature=share&fbclid=IwA

R0ZD7-tq5yqtE8KF-YzCgf5JJonDwT0AiFR8ZTKbFUtNr0Gn8PB1htM1PA 

 

Електронні освітні ресурси 

Сервіси Gооgle (форми, малюнки презентації): https://www.google.com.ua  

Створення хмаринки слів: https://wordart.com/, https://worditout.com/ 

Створення і спільного користування онлайн-презентацій: http://prezi.com 

Створення ребусів: http://rebus.com/index.php  

https://www.youtube.com/watch?v=eoStfwwdFB0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4ptbWWfsjg0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dYspaOi1Po4&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=mqopCYl2zJ0
https://www.youtube.com/watch?v=F8mDoj67cq0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ocbM_PWYtek
https://www.youtube.com/watch?v=IhqKa6kU46c
https://www.youtube.com/watch?v=HAD7RYTp3S8&feature=share&fbclid=IwAR0ZD7-tq5yqtE8KF-YzCgf5JJonDwT0AiFR8ZTKbFUtNr0Gn8PB1htM1PA
https://www.youtube.com/watch?v=HAD7RYTp3S8&feature=share&fbclid=IwAR0ZD7-tq5yqtE8KF-YzCgf5JJonDwT0AiFR8ZTKbFUtNr0Gn8PB1htM1PA
https://www.google.com.ua/
https://wordart.com/
https://worditout.com/
http://prezi.com/
http://rebus.com/index.php


Створення ментальних карт: www.mindmeister.com; https://www.mindomo.com 

Для створення навчальних кросвордів: 

https://childdevelop.com.ua/generator/letters/cross.html#CR06181368D  

 

Ресурси для взаємодії з учнями 

https://www.classtime.com/uk/ 

https://kahoot.com 

https://quizlet.com 

https://study-smile.com 

https://miyklas.com.ua 

 

Електронні версії підручників із зарубіжної літератури 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/pidruchniki/elektronni-

pidruchniki 

Google  книги: https://books.google.com.ua/ 

Підручники, тексти та інші матеріали: http://portfel.at.ua/dir/ 

https://sites.google.com/site/openbookclassic/skilna-literatura 

 

Он-лайн бібліотеки  

Бібліотека школяра:  http://www.ukrtvory.com.ua/  

Світова поезія: https://worldpoesy.com/ 

Відкрита книга Open Book безкоштовна електронна бібліотека класики 

української та світової літератури: 

https://sites.google.com/site/openbookclassic/svitova-literatura?authuser=0 

Література Стародавнього Сходу 

Антична література: Греція 

Антична література: Рим 

Література Середньовіччя 

Література Відродження 

Література XVII століття (Бароко, Класицизм) 
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Література XVIII століття (Просвітництво, Сентименталізм) 

Література ХІХ століття: Романтизм 

Література ХІХ століття: Реалізм 

Література межі ХІХ-ХХ століть 

Література ХХ століття: Модернізм 

Література ХХ століття: Постмодернізм 

Сучасна література (1990-нині) 

 

Віртуальні музеї світу  

Музей Булгакова:  

http://musei-online.blogspot.com/2013/06/virtualnie-tury-v-muzei-mira.html 

https://museum-portal.com/ua/museum/the-memorial-house-museum-of-m-a-

bulgakov  

Театр-музей Сальвадора Далі,  Фігерас: https://www.salvador-

dali.org/en/museums/dali-theatre-museum-in-figueres/visita-virtual/ 

Музей Ватикану: http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en.html 

Лувр, Париж: https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne#tabs 

Британська національна галерея, Лондон: 

https://www.nationalgallery.org.uk/visiting/virtual-tours/virtual-tour-2011#/room-

36/ 

Музей мадам Тюссо, Лондон: http://www.sphericalimages.com/tussauds/ , а 

також  https://www.madametussauds.com/ 
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