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Спеціаліст першої категорії
Педагогічний стаж – 17 років



«Сучасний урок - це твір
мистецтва, де педагог
уміло використовує всі
можливості для розвитку
особистості учня»

Василь Сухомлинський



Мета:
ознайомити слухачів з можливостями

електронних освітніх ресурсів;
довести, що використання ЕОР допомагає

підвищити рівень зацікавленості учнів на
уроках англійської мови та зарубіжної
літератури.



Потрібно підвищити 
ІКТ-компетенцію 

викладачів та учнів

Урок з використанням 
електронних освітніх 

ресурсів – наповнений та 
інтерактивний

ХХІ століття можна
безпомилково

назвати «технічним
бумом»





Електронні демонстраційні матеріали

Електронні 
матеріали, 
призначенні для 
супроводу 
освітнього процесу



Використання MS PowerPoint на уроках зарубіжної 
літератури

Використання MS PowerPoint на уроках англійської 
мови

За допомогою презентацій 
Microsoft Power Point під 
час уроків іноземної мови 
можна зосередитись на:
• вивченні лексики;
• навчанні діалогічної і 

монологічної промови;
• відпрацюванні 

граматичних явищ.



SimpleMind

Засоби створення електронних 
демонстраційних матеріалів

Miro.com



SimpleMind

Програма для створення ментальних карт, що
використовуються для систематизації матеріалу та
відображення його у вигляді схем (англійська мова)



SimpleMind

Програма для створення ментальних карт, що
використовуються для систематизації матеріалу та
відображення його у вигляді схем (зарубіжна література)



Приклад використання сервісу ThingLink 
на уроках англійської мови

Сервіс для створення 
інтерактивного 

зображення

Інтерактивність досягається за 
допомогою додавання в нього 

відміток з текстовими підказками, 
посиланнями, тощо.



Приклад використання сервісу ThingLink 
на уроках зарубіжної літератури

Сервіс для створення 
інтерактивного 

зображення

Інтерактивність
досягається за допомогою 

додавання в нього 
відміток з текстовими 

підказками, посиланнями, 
тощо.



Сервіс, що дозволяє 
побудувати навчання 

діалогічному мовленню. 

При цьому викладач може 
запропонувати учням різні 

типи завдань: розіграти 
діалог по ролям, 

відтворити пропущені 
репліки, тощо.

Приклад використання сервісу Witty 
Comics на уроках англійської мови



Віртуальна інтерактивна стіна Padlet
дозволяє зібрати та систематизувати інформацію
за потрібною темою. На стіні можна розміщувати
все: текстове повідомлення, фотографії, аудіо
файли, приєднати до повідомлення інший
текстовий документ.



Інтерфейс сервісу Padlet



Інтерфейс сервісу Padlet



Інтерфейс сервісу Padlet



Miro.com – це віртуальна дошка, на якій є простір
для творчості. Безумовно, Miro.com не замінить
дошку в аудиторії, але може стати її чудовим
доповненням. В сервісі за допомогою простих та
зрозумілих інструментів можна наглядно
представити інформацію – в схемах, картинках,
малюнках, а також скористатись перевагами спільної
роботи.



Приклад використання сервісу Miro.com на уроках 
англійської мови



Стандартизовані 
завдання, 

представлені в 
електронній формі, 

призначенні для 
контролю знань

Комп’ютерний тест



Сервіс, що дозволяє створювати прості
або детальні опитування. Ці опитування
можна розмістити на веб-сайті або
надсилати за допомогою електронного
листа. Усі результати тестів будуть
оформленні в електронну таблицю, що
дає змогу дуже легко аналізувати дані.

Google Форми



Приклад використання Google  Форм 
на уроках англійської мови.

Приклад використання Google  Форм на 
уроках зарубіжної літератури.



LearningApps.org - онлайновий сервіс,
який дозволяє створювати інтерактивні
вправи. Він є конструктором для
розробки різноманітних завдань з різних
предметів для використання на уроках і
у позаурочний час.





Електронний ресурс, що містить короткі
відомості наукового, виробничого або
прикладного характеру, розташовані в
певному порядку

Електронний довідник



Довідник англійської граматики
є інтерактивною оболонкою з невеличкими
статтями майже з усіх розділів англійської
граматики. Крім того, тут є невелика, але
корисна добірка усталених виразів, які
допоможуть вам зрозуміти деякі розмовні
конструкції, що не завжди перекладаються
дослівно.





Електронний словник - комп'ютерна
база даних, що дозволяє здійснювати
швидкий пошук потрібних слів.



Спеціальна програма, засіб пошуку певних слів, їх вимови та
синонімів. Dictionary пропонує декілька джерел довідкового
матеріалу, наприклад: словник слів, словник термінів, пошук
слів на Вікіпедії та словник «New Oxford American Dictionary».



Найвідоміший - «Перекладач Google» або
«Google Translate» - сервіс компанії Google,
що дозволяє автоматично перекладати слова,
фрази та web-сторінки з однієї мови на іншу.



Електронні методичні матеріали
Електронні видання, що містять матеріали щодо 

методики викладання і вивчення навчальної 
дисципліни.



Електронний підручник
Програмний засіб – призначений, у першу чергу, для подання
нової інформації, який доповнює та урізноманітнює друкарські
видання





Інтернет – сучасне 
інформаційне поле, 

де росте дерево 
знання. Це ще одна 
сторінка у розвитку 

людства. Все 
залежить від того, як 

і для чого ви його 
використовуєте.



«В Інтернеті все на 
відстані витягнутої руки. 
Треба тільки знати, як 

витягнути
руку»

Януш Вишневський
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