
«Використання онлайн-
ресурсів для 

дистанційного навчання 
як якісний та структурний 

підхід до викладу 
матеріалу» 

З досвіду роботи викладача Ю.Ю. Криворучко 



 
 

Місце роботи: ДЗП (ПТ)О 
“Кропивницький професійний ліцей 
сфери послуг і торгівлі”  
 
Освіта за фахом – повна вища, 
спеціальність «Педагогіка і методика 
середньої освіти. Українська мова і 
література», кваліфікація - учитель 
української мови та літератури, англійської 
мови і зарубіжної літератури; магістр 
педагогічної освіти 
 

Педстаж –  11 років  

Категорія – спеціаліст I категорії 



Кредо 
 Педагогічне:  

Секрет успішного виховання лежить у повазі до учня.  

Ральф Емерсон 

                                             Життєве:  

Якщо ви хочете бути улюбленим учителем, 

турбуйтесь про те, щоб вихованцю вашому було що у 

вас відкривати.  

В. Сухомлинський 

 
 



Методична проблема 
  

РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ЯК 

ІННОВАЦІЙНОЇ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І 

ЛІТЕРАТУРИ, АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
 



Інноваційна діяльність – це гарно організована, 

раціональна і систематична робота. 
                                                          П.Друкер 

Використання онлайн-ресурсів як засіб формування предметних 

компетентностей, можливість працювати в групах 

 презентації з професійним спрямуванням;  

 презентації; 

 ментальні карти;  

 відеофільми, аудіозаписи, відеоролики; 

 Padlet, QR-код; 

 Wizer.Me, ВПРАВИ НА LEARNING.APPS.;  

 хмари слів. 

 



Переваги дистанційної освіти 
 Можливість сфокусуватися й  зосередитися на конкретних предметах; 

 обрати зручний та ефективний графік роботи; 

 формувати навички самостійного навчання; 

 ретельніше повторювати вивчений матеріал; 

 створювати власний графік для повторення тем з предметів; 

 мати доступ до різних освітніх ресурсів; 

 можливість більше контактувати з викладачем через різні засоби зв'язку й 

отримувати консультації. 

Отже, дистанційне навчання нині ідеальний варіант, який допоможе учням 

продовжувати навчальний процес, а також добре підготуватися до ЗНО. 

 

  
 



Зорові опори «Хмари слів» 



Ресурс “Word Art” 



Ментальні карти 



Ментальні карти 



Мова – ДНК нації 



Webpen.com.ua 

Онлайновий тренажер поєднує теоретичні положення і практичні завдання, сприяє засвоєнню 

граматики української мови та вдосконаленню навичок правопису. Додаткові навчальні матеріали 

містять різноманітну пізнавальну інформацію. Регулярно займаючись на тренажері, ви зможете 

перевірити свої знання, вивчити і повторити правила, удосконалити навички спілкування, підняти 

свій освітній рівень. 



Відеоконтент 
EdEra.com 

Лайфхаки з української мови та літератури: 

Відеолекції тем, які виносяться на ЗНО; 

аналіз творів; 

 приклади тестів. 



Пані вчителька  
(Катерина Лепська) 

  Перекази творів; 

 аналіз творів; 

 телеграм-канал із цитатами до творів; 

 відеозаписи про особливості запам'ятовування поетичних і 

прозових творів. 



Learning Apss.org 



Інфографіка 

Інформаційна графіка або інфографіка  (англ. Information graphics; infographics) — це графічне 

візуальне подання інформації, даних або знань, призначених для швидкого та чіткого відображення 

комплексної інформації. Процес створення інфографіки можна розглядати як візуалізацію даних, 

створення інформаційних схем та моделей подання інформації. 



https://create.piktochart.com/infographic 
 

https://create.piktochart.com/infographic


Онлайн-дошка Padlet 

Віртуальну дошку використано як майданчик  для 

розміщення навчальної інформації: це ролики з YouTube, відео, 

пісні , презентації до уроку, інтерактивні вправи тощо). 



Сервіс Wizer.Me. 
Робочі аркуші використовую на таких етапах: етап опрацювання матеріалу та рефлексивно-
оцінювальний етап. Також вони є досить зручним інструментом для проведення самостійних і 
контрольних робіт під час дистанційного навчання. 



Wizer.me 
 



Всеукраїнський конкурс створення вебсайтів 

«Літературна візитка краю» 



Результати використання онлайн-

ресурсів: 
 ❏ підвищення та результативність навчального процесу; 

❏ зацікавлення учнів; 

❏  пізнання навколишнього світу; 

❏  розвиток аналітичного та критичного мислення; 

❏ розвиток практичних навичок; 

❏ формування предметних компетентностей; 

❏ організація групової роботи. 
 



Нові вимоги –  
нові форми навчання! 

Враховуючи переваги дистанційної освіти, можна 

говорити про те, що використання  онлайн-ресурсів 

сприяє якісному та структурному підходу до викладу 

матеріалу. 



Будьте переможцями в усьому!!! 

Працюючи з електронними 

ресурсами, навчайтеся, 

творіть і розвивайтеся!!! 
 


