
ПРИЙОМИ ОРГАНІЗАЦІЇ   
ДИСТАНЦІЙНОГО ТА 

ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ 
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Й     

ЛІТЕРАТУРИ



Перехід до впровадження 
дистанційного чи змішаного 

навчання вимагає насамперед  
чіткого уявлення вчителя про те, 

якими саме засобами він буде  
забезпечувати якість та 

неперервність навчання 
української мови та літератури. 



На  перших засіданнях 

шкільних методичних комісій 

і протягом річної роботи 

члени МК обговорюють, крім 

чинних документів, способи 

коректування планування (як 

перспективного, 

так і поурочного) з 

урахуванням викликів 

можливих змін у 

навчальному процесі, форми 

виконання завдань, чіткі 

критерії оцінювання, способи 

надійного зворотного зв’язку 

з учнями та батьками. 

Обов’язково визначаються 

вибір виду зв’язку для 

відеоконференцій, місце й 

способи розміщення  

матеріалів (завдань тощо) 

для  дистанційного  

навчання. 





РЕСУРСИ ДЛЯ 
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

EdEra, Prometheus, ILearn, ,,На урок”

,,Лайфхаки з української мови” 
(на платформі EdEra).

електронні тренажери на 
https://webpen.com.ua/
ресурси «Мова - ДНК нації», Be 
smart.

ресурси You Tube 



«Українська
література в іменах» 
https://wisecow.com.ua/literatura/ukrayinska-

literatura-v-imenax/

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


План створення 
дистанційного уроку
O 1. Визначити тип уроку та методичний

інструментарій.

O 2. Спланувати етап мотивації
компетентнісного дистанційного уроку.

O 3. Забезпечити актуалізацію знань.

O 4. Спланувати інформаційну частину
(контент, форми опрацювання матеріалу).

O 5. Продумати контроль (мініконтроль) 
засвоєного.

O 6. Спланувати форми рефлексії.

O Для кожного етапу вчитель обирає варіант
реалізації – синхронний чи асинхронний
формат.





ДО СТРУКТУРИ ДИСТАНЦІЙНОГО 
УРОКУ

Мотиваційний етап чи етап актуалізації 
ВАРІАНТ: інтерактивне опитування –
анкетування на платформах типу Kahoot, 
Google forms, розгадки чи створення ребусу 
(rebus1).



ДО СТРУКТУРИ ДИСТАНЦІЙНОГО 
УРОКУ

Етап засвоєння знань чи рефлексії 
ВАРІАНТ: спільна робота з Google 
документом або Padlet,використання 
хмарних сервісів Mind Mаister, Popplet, 
Мind.



Способи зробити навчальний 
контент інтерактивним

 порівняння відео з поясненням теми різними
вчителями

 конкурс відгуків на краще власне відеопояснення
 проведення учнем фрагменту уроку у форматі «Я 

учитель» 
 переробка електронної презентації на ментальну

карту чи інтерактивний плакат

Мета трансформації контенту : удосконалення
мовної компетентності, створення й розвиток
навичок критичного ставлення до інформації, 
створення продукту, презентації його.



Сервіси для створення справжнього 
навчального онлайн-середовища

Ресурси типу  Moodle чи Eliademy
із вбудованим конструктором для 
організації контенту 
дистанційного уроку. 
Приклад створення  такого 
дистанційного курсу з української 
мови –
https://www.youtube.com/watch?v=
X1kiDMQUJv8.

https://www.youtube.com/watch?v=X1kiDMQUJv8


ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ

- освітня технологія, що поєднує навчання з участю
вчителя (обличчям до обличчя) з онлайн-навчанням,  
інтеграцію досвіду навчання з учителем і самостійно, 
онлайн. 

- Індивідуалізація та компетентнісність, формування
компетенції сполучати різні види роботи, створення
ситуацій успіху – визначні риси такого навчання. 







Перевірка диктанту






