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ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ  (ДН)

це одна із форм організації освітнього процесу,  при 
якому усі або частина занять здійснюється  з 
використанням сучасних інформаційних і цифрових 
технологій  при територіальній віддаленості 
викладача й студента



G Suite for Education - це набір безкоштовних програм 
Google, розроблених спеціально для закладів освіти. У пакет 
G Suite for Education входять 14 основних та 51 додаткових 
сервісів Google, серед яких Gmail, Google Диск, Google Клас, 
Google Meet (засіб для відеоконференцій), Google Календар, 
Google Документи, Google Таблиці, Google Презентації, 
Google Sites, а також цифрова інтерактивна дошка 
Jamboard.



Дистанційна робота коледжу організована за допомогою 
безкоштовного веб-сервісу  Google Classroom, який  створений 
Google для закладів освіти з метою спрощення створення, 
поширення і класифікації завдань безпаперовим шляхом. Основна 
мета сервісу — прискорити процес поширення файлів між 
викладачами та здобувачами освіти.





Посилання на Google Клас

1. Українська література, 1 курс - kklwr2k 
https://classroom.google.com/u/1/c/MzM5Nzg4OTE0MDla

2. Українська література, 2 курс – vezunwt

https://classroom.google.com/u/1/c/MTU5NDc0MTg0NzY3

3. Українська мова, 2 курс – oimofaw

https://classroom.google.com/u/1/c/MTU5NDY1NTQ1Nzg3

 

 

 

 

https://classroom.google.com/u/1/c/MzM5Nzg4OTE0MDla
https://classroom.google.com/u/1/c/MzM5Nzg4OTE0MDla
https://classroom.google.com/u/1/c/MTU5NDc0MTg0NzY3
https://classroom.google.com/u/1/c/MTU5NDY1NTQ1Nzg3


Середовище Classroom дозволяє організувати онлайн-
навчання, використовуючи відео, текстову та графічну 
інформацію, різні додатки Google. Викладач має 
можливість контролювати, систематизувати, оцінювати 
діяльність, переглядати результати виконання вправ, 
застосовувати різні форми оцінювання.

https://classroom.google.com/u/0/






Хмарний сервіс Google-диск надає можливості створювати 
багатофункціональне користувацьке середовище, продуктивне та 
зручне для студентів та викладачів, для обміну файлами, 
структурування і збереження їх в одному місці.

Google-форма. Можна збирати відповіді студентів і потім проводити 
автоматичне оцінювання результатів тестування.

https://www.google.com/intl/ru_ALL/drive/
https://www.google.com/intl/uk_ua/forms/about/


Google-форми 

Цей сервіс надає можливість створювати опитувальники, вікторини, завдання різного рівня. 
Функціонал сервісу вражає: 

● можливість встановити одну або декілька правильних відповідей, встановлення 
відповідностей;

● запитання або відповідь може мати як текстовий, так і візуальний формат (фото, відео);
● результати студентів відображаються у вигляді зрозумілої статистики (колові діаграми тощо);
● швидке переведення результатів у зручний для огляду формат Google-таблиць;
● можливість роздрукувати створену форму.

І головне – зручно, просто та швидко! 

https://www.google.com/intl/ru_ua/forms/about/


Перелік ТЕСТІВ Google Forms
для вступного, поточного та тематичного контролю

УКРАЇНСЬКА  МОВА 

1. ОРФОГРАФІЯ
https://docs.google.com/forms/d/17oHh4CyKDpcUJLgZHF0FQO6jzTgszhQNU9PW8pawuJQ/edit
2. ПРАВОПИС СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ
https://docs.google.com/forms/d/1LuVsHJLmZlmFpwfQy7Xy3gOHcQBPNtOQ18ne9PEA5ts/edit
3. ІМЕННИК (визначення роду)
https://docs.google.com/forms/d/1gjtGd0_UK0BPSWFgzaTGuo0Fq2_SkkK54IjEME9kSPg/edit
4. ІМЕННИК  (підсумковий тест)
https://docs.google.com/forms/d/1r2Oooau7jK9sSNj3UKpj1IQWwd8JHbxsMFQA6cts3X8/edit
5. ПРИКМЕТНИК. ВСТУП.   (тести двох рівнів)
https://docs.google.com/forms/d/1ELp-BqmeD-qhDn2NkqHgkcqhGO5XzKoJ5oeDRSd0Aw4/edit
6. ПРИКМЕТНИК  (підсумкові тести)
https://docs.google.com/forms/d/1asu2oka_3hxGD28uSGAFfuY2KPLxDehrIjjdRf3cig4/edit
7. МОРФОЛОГІЯ  (ПРИКМЕТНИК. ЗАЙМЕННИК)
https://docs.google.com/forms/d/1-v8ljccINgbibvi3s4dyh6LornbjYSH3fZoLlFtVvyY/edit

 

 

https://docs.google.com/forms/d/17oHh4CyKDpcUJLgZHF0FQO6jzTgszhQNU9PW8pawuJQ/edit
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https://docs.google.com/forms/d/1gjtGd0_UK0BPSWFgzaTGuo0Fq2_SkkK54IjEME9kSPg/edit
https://docs.google.com/forms/d/1r2Oooau7jK9sSNj3UKpj1IQWwd8JHbxsMFQA6cts3X8/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ELp-BqmeD-qhDn2NkqHgkcqhGO5XzKoJ5oeDRSd0Aw4/edit
https://docs.google.com/forms/d/1asu2oka_3hxGD28uSGAFfuY2KPLxDehrIjjdRf3cig4/edit
https://docs.google.com/forms/d/1-v8ljccINgbibvi3s4dyh6LornbjYSH3fZoLlFtVvyY/edit


8. ЧИСЛІВНИК
https://docs.google.com/forms/d/1IwuaZ3POWV-akI2SmSXajkpb_8ad3jLIjQkz_x_ivaM/edit
9. ПРИСЛІВНИК
https://docs.google.com/forms/d/1qpD1mm8QOMtaoGmy2MADb-hpj5J3yQ7oNKDzMJEIbj8/edit
10. МОРФОЛОГІЯ.  СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ
https://docs.google.com/forms/d/1bNZSVSY1VtarXaaO_gJ7l54nwqO5bdvzRTc8oE-o4iY/edit
11. СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ (тренувальні завдання)
https://docs.google.com/forms/d/1KWucM9WJ-npPprKLt3X_pRnqQScwE1Hp3ToXuIB64TY/edit
12. СИНТАКСИС
https://docs.google.com/forms/d/1DGtNWhxHmxyCopTi5AUlTsj55GA8SbnyPwYUdINt6Fw/edit
13. СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ  (бліц-тест  «Вірю – не вірю»)
https://docs.google.com/forms/d/1GcWARSBNUmusAwP2eG8WdWvTLw_v8q0LTqbIY7fdF18/edit
14. РЕЧЕННЯ
https://docs.google.com/forms/d/12UWVzYb4CLxUj9aOPNISzSOWEEm1GxPS8WR0ihtl2Ac/edit
15.  ГРАМАТИЧНА ОСНОВА РЕЧЕННЯ
https://docs.google.com/forms/d/14gYhpP1v87MtMyy27u7Qa9em3TSU80CbZ5a6AUTT71w/edit
16. ГОЛОВНІ І ДРУГОРЯДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ
https://docs.google.com/forms/d/1EebttcbLwJ9UyriaWjfOWE7yo5ck2XoFg70ZPg8NkXw/edit
17. ПРОСТЕ  ОДНОСКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ
https://docs.google.com/forms/d/1Td2x2eNUh_BTujrsiYdAAngtk4oTJWbOLqn91IKnjT4/edit
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Перелік ТЕСТІВ Google Forms
для поточного та тематичного контролю

УКРАЇНСЬКА  ЛІТЕРАТУРА
1. ІВАН СЕМЕНОВИЧ НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКИЙ «КАЙДАШЕВА СІМ’Я» 
https://docs.google.com/forms/d/12D-nuw82Ck79SFgclGgWcGudXtP_W-DUwbajw2wFF88/edit

2. ПАНАС МИРНИЙ «ХІБА РЕВУТЬ ВОЛИ, ЯК ЯСЛА ПОВНІ» 
https://docs.google.com/forms/d/1v3sjoEeuoe_bCE04A-OLGRoz4reFKet9zB-v2MQgxD8/edit

3. ПЕРШИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ТЕАТР – ТЕАТР КОРИФЕЇВ 
https://docs.google.com/forms/d/1ykt-fsGD8H_cKR2TlzT5I-jW4ETj0ACYuLp-2vWUjBs/edit

4. ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ «МАРТИН БОРУЛЯ» 
https://docs.google.com/forms/d/1sTHJ7ro9ShDAn9tW66kfMpZcj1FWyHD5F8ZfbndVpTY/edit

5. ІВАН  ФРАНКО  «СОЙЧИНЕ КРИЛО» 
https://docs.google.com/forms/d/1mz1ipQmywf8MUjlclA4iYzUkpse0utxVNJWbZsjXzL4/edit
6. ЛЕСЯ УКРАЇНКА (клоуз-тести  «Хто з героїв…»)
https://docs.google.com/forms/d/1lBv0uvNCs5TpuXWHYfyY7e18xPe4wbDLUMLBRaiwb1Q/edit

7. ЛЕСЯ УКРАЇНКА (підсумкові тести)
https://docs.google.com/forms/d/1XQrpsLApHubGc2sBw8Vo7nYOT0D1f7W_jmNpM3p-jb0/edit

https://docs.google.com/forms/d/12D-nuw82Ck79SFgclGgWcGudXtP_W-DUwbajw2wFF88/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v3sjoEeuoe_bCE04A-OLGRoz4reFKet9zB-v2MQgxD8/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ykt-fsGD8H_cKR2TlzT5I-jW4ETj0ACYuLp-2vWUjBs/edit
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8. МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ «ТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ»
https://docs.google.com/forms/d/1rsTt1iJpEjk4buEmaN5hC1yhIC2vYcxMN8GMJo3HLBY/edit

9. ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА «МЕЛАНХОЛІЙНИЙ ВАЛЬС»
https://docs.google.com/forms/d/1U4HC2XePgIlXRF85_po8FLiRKyRHUDMxdZ4j1X75NhQ/edit

10. ВАСИЛЬ СТЕФАНИК «КАМІННИЙ ХРЕСТ»
https://docs.google.com/forms/d/1V27zods23WRZppsA5HRIht0yzOB511IRdPNQYjydBzI/edit

 11. ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ.  МИКОЛА ВОРОНИЙ
https://docs.google.com/forms/d/12TSHIldP27sKxgYqpQ299393idngj_E_GkrD0kBr35g/edit

12. «РОЗСТРІЛЯНЕ ВІДРОДЖЕННЯ»
https://docs.google.com/forms/d/14jnGaIQK15S6h9m4ocgQhmEWazY76FXlVE6XJFtlZPI/edit

13. МИКОЛА ЗЕРОВ 
(1.ОПРАЦЮЙТЕ НАВЧАЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ, ПРЕДСТАВЛЕНИЙ НА glogs.
2. ДАЙТЕ ВИЧЕРПНУ ВІДПОВІДЬ, ПОВ'ЯЗАВШИ ВІДПОВІДНИЙ СИМВОЛ З БІОГРАФІЄЮ І 
ТВОРЧІСТЮ МИТЦЯ)
https://docs.google.com/forms/d/1K6Y6pY4tzin6BA-0V0IYNDtkMHOuAbr_KXgUgCbnBQg/edit
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14. «ШІСТДЕСЯТНИКИ» (повторення)
https://docs.google.com/forms/d/1vkYZweP5Sk47UrwVxzV4oqDlv0_x6PAQ1AslA
oPRtJg/edit

15. ВАСИЛЬ СИМОНЕНКО. ДМИТРО ПАВЛИЧКО.
https://docs.google.com/forms/d/12kyAEiQIrQPtW9qBVIfR2nXAYu88YLme-LOJ3
ZnAK_c/edit

16. ЛІНА КОСТЕНКО (бліц-тест «Правда чи неправда?»)
https://docs.google.com/forms/d/1NyHH8Qwhb8DhKJZbmZxEfRwEdJEGOHHRgr
on1nRpvDI/edit

17. ЛІНА  КОСТЕНКО  «МАРУСЯ ЧУРАЙ»
https://docs.google.com/forms/d/1vcmyb-CGuSDOkcuya_Ygctae3ri-s1kvzsz0x3ImC
0k/edit
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ЗРАЗОК ТЕСТУ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
“ІМЕННИК” (визначення роду)

поточний контроль

всього 29 
студентів

всього 29 
студентів





БЛІЦ-ТЕСТ “ВІРЮ - НЕ ВІРЮ”   
(усе про словосполучення)

КЛОУЗ-ТЕСТ “ХТО З ГЕРОЇВ”
(“Лісова пісня”  Леся Українка)



ЗРАЗОК ТЕСТУ  ВІДКРИТОГО ТИПУ
(1.ОПРАЦЮЙТЕ НАВЧАЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ, 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ НА glogs.
2. ДАЙТЕ ВИЧЕРПНУ ВІДПОВІДЬ, ПОВ'ЯЗАВШИ 
ВІДПОВІДНИЙ СИМВОЛ З БІОГРАФІЄЮ І ТВОРЧІСТЮ 
МИТЦЯ)

МИКОЛА ЗЕРОВ. ЛІРИКА. 
ПОЕЗІЯ «КИЇВ – ТРАДИЦІЯ»



ЗМІШАНІ ТЕСТИ НА АКТУАЛІЗАЦІЮ ЗНАНЬ

ТЕМА “ПРИКМЕТНИК”

1. тести закритого типу
2. завдання: дати відповідь/ 

навести приклад
3. творча робота 4 б.



Лісняк Є. (ЕРГО-19)
2/4



Гугл Форма, що 
містить 

завдання на 
асоціативний 

ряд

Гугл Форма, що 
містить 

завдання на 
асоціативний 

ряд



підсумковий контроль
ТЕМА  “Шістдесятники”



ТЕСТИ ДВОХ РІВНІВ, що 
містять завдання ЗНО

ТЕМА  “МОРФОЛОГІЯ.  СЛУЖБОВІ 
ЧАСТИНИ МОВИ”











Інструментарій сучасного викладача
 Google-Презентації – інтерактивний супровідник до заняття

Можливості сервісу не поступаються відомим презентаціям PowerPoint. Окрім того, вся інформація миттєво 
зберігається у хмарному сховищі.   Створення слайдів, анімовані зображення, вставка відео-робіт, анімація 
до слайдів – усе це втілюється у Google-презентаціях. А ще інтернет-сервіс цікавий тим, що недостатня 
кількість пам’яті на вашому пристрої аж ніяк не стане перешкодою плідній роботі, адже є можливість 
завантажити на переносний носій презентацію прямо з інтернету.

https://www.google.com/intl/ru_ua/slides/about/


Google Презентації 
для роботи на занятті та для самостійної  роботи   студентів

1. АПОСТРОФ
https://docs.google.com/presentation/d/1YKgTiqMO9PrsNWB_tHf2Id-xi8cn8P-mGdfKf6gJ4wE/edit#slide=id.g84c58206e5_1_14

2. ПОДВОЄННЯ. ПОДОВЖЕННЯ
https://docs.google.com/presentation/d/1hZtXPqymYv15g0Ng0XsGxMtCzHTVI-cw5KgFDTUn_cE/edit#slide=id.p1

3. ПРАВОПИС СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ
https://drive.google.com/file/d/1WkM3-WQxkFofDKeuE2kts-WK5NHR946e/view?ths=true

4. ІМЕННИК – I
https://docs.google.com/presentation/d/1sWx7-UXmdWGxug65-J74GXYT0dAnAghMcX8HzxDG5IE/edit#slide=id.p

5. ІМЕННИК – II
https://docs.google.com/presentation/d/1TPuRw5z-IVcgDwcEab71m56QNLvr16CFCX-PNLo52ec/edit

6. ІМЕННИК – III
https://docs.google.com/presentation/d/1WinSB7JqL1l2QKd5CS14DCe6kYinPJZZuGKrBiC8tps/edit

7. ІМЕННИК – IV
https://docs.google.com/presentation/d/18Shib_5C6A2Xcw95izE58n-5E9kTAjRNMJg8OiZ2_2s/edit

https://docs.google.com/presentation/d/1YKgTiqMO9PrsNWB_tHf2Id-xi8cn8P-mGdfKf6gJ4wE/edit#slide=id.g84c58206e5_1_14
https://docs.google.com/presentation/d/1hZtXPqymYv15g0Ng0XsGxMtCzHTVI-cw5KgFDTUn_cE/edit#slide=id.p1
https://drive.google.com/file/d/1WkM3-WQxkFofDKeuE2kts-WK5NHR946e/view?ths=true
https://docs.google.com/presentation/d/1sWx7-UXmdWGxug65-J74GXYT0dAnAghMcX8HzxDG5IE/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1TPuRw5z-IVcgDwcEab71m56QNLvr16CFCX-PNLo52ec/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1WinSB7JqL1l2QKd5CS14DCe6kYinPJZZuGKrBiC8tps/edit
https://docs.google.com/presentation/d/18Shib_5C6A2Xcw95izE58n-5E9kTAjRNMJg8OiZ2_2s/edit


8. РІД ІМЕННИКІВ
https://docs.google.com/presentation/d/1ZPnZFYhTHu-NmLOKqKZHx2WroxY4U1IU9Aziej5
xzyY/edit

9. ПРИКМЕТНИК
https://docs.google.com/presentation/d/1Hi397FU2ckM0BX6fnvLVXfZ5IkFnx6kEA2d-HcEx2
Ls/edit

10. ЗАЙМЕННИК
https://docs.google.com/presentation/d/13fapn2EisYHc3tSNZ5PZJXI3qATUCAukuqsAawR6a
BI/edit

11. ЧИСЛІВНИК - I
https://drive.google.com/file/d/1NuT1jZl-9pwHPCEIVUccc8TurWLqUCbg/view?ths=true

12. ЧИСЛІВНИК – II
https://docs.google.com/presentation/d/1iSIXmexoTj2vWCp67cmM5f-YGRGiUfOAFNDeVgd
Ye1U/edit

https://docs.google.com/presentation/d/1ZPnZFYhTHu-NmLOKqKZHx2WroxY4U1IU9Aziej5xzyY/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1ZPnZFYhTHu-NmLOKqKZHx2WroxY4U1IU9Aziej5xzyY/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1Hi397FU2ckM0BX6fnvLVXfZ5IkFnx6kEA2d-HcEx2Ls/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1Hi397FU2ckM0BX6fnvLVXfZ5IkFnx6kEA2d-HcEx2Ls/edit
https://docs.google.com/presentation/d/13fapn2EisYHc3tSNZ5PZJXI3qATUCAukuqsAawR6aBI/edit
https://docs.google.com/presentation/d/13fapn2EisYHc3tSNZ5PZJXI3qATUCAukuqsAawR6aBI/edit
https://drive.google.com/file/d/1NuT1jZl-9pwHPCEIVUccc8TurWLqUCbg/view?ths=true
https://docs.google.com/presentation/d/1iSIXmexoTj2vWCp67cmM5f-YGRGiUfOAFNDeVgdYe1U/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1iSIXmexoTj2vWCp67cmM5f-YGRGiUfOAFNDeVgdYe1U/edit


13. ПРОСТЕ ОДНОСКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ (творче конструювання)
https://docs.google.com/presentation/d/1oYfadYhBMyyAjxy4xKhm4j4TzzSRCodWWZda8up4
9k8/edit#slide=id.p

14. ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ «МАРТИН БОРУЛЯ»
https://drive.google.com/file/d/1GdPw-gswx7Hh0yUSHVmOQJHRwoakJ52w/view?ths=true

15. ІВАН ФРАНКО  «СОЙЧИНЕ КРИЛО»
https://drive.google.com/file/d/1ckTBAkjF9J0g-YZlFT5WXIoVivu68pnP/view?ths=true

16. МАКСИМ РИЛЬСЬКИЙ
https://docs.google.com/presentation/d/132No_-atEggYx6JUvxPtIJxeq4k3H4f4pjdnPcvfUAQ/e
dit#slide=id.p

 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1oYfadYhBMyyAjxy4xKhm4j4TzzSRCodWWZda8up49k8/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1oYfadYhBMyyAjxy4xKhm4j4TzzSRCodWWZda8up49k8/edit#slide=id.p
https://drive.google.com/file/d/1GdPw-gswx7Hh0yUSHVmOQJHRwoakJ52w/view?ths=true
https://drive.google.com/file/d/1ckTBAkjF9J0g-YZlFT5WXIoVivu68pnP/view?ths=true
https://docs.google.com/presentation/d/132No_-atEggYx6JUvxPtIJxeq4k3H4f4pjdnPcvfUAQ/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/132No_-atEggYx6JUvxPtIJxeq4k3H4f4pjdnPcvfUAQ/edit#slide=id.p




У презентаціях 
поєднуються:

-  теоретичні 
відомості

- практичні 
завдання

- словникова 
робота

- підготовка 
до ЗНО

- завдання в 
GФормі

- навчальні 
відеопрезен-
тації

- посилання 
на корисні 
сайти



Наприклад, тема “ПРИКМЕТНИК” 
містить посилання на GФорму, 
навчальне відео “Прикметник 
розмалює все  що завгодно”, 
“Ступені порівняння 
прикметників”;  тестові 
завдання; алгоритми 
визначення прикметників; 
“Розподільний диктант”;  
Завдання “Скажіть точніше”, 
“Четвертий зайвий”, “Поліглот”, 
“Коректор” і Творчу роботу в 
Домашньому завданні.  
Кожне із завдань має критерії 
оцінювання.





ТЕМА         “ЧИСЛІВНИК”



Використання онлайн-дошки Padlet
 

Padlet (http://ru.padlet.com/) - мультимедійний ресурс 
для створення,  редагування та зберігання інформації. 

Це віртуальна стіна, на яку можна прикріплювати фото, файли, посилання на 
сторінки Інтернет, замітки. Це може бути приватний проект стіни, модерована стіна з 
кількома учасниками, які будуть заповнювати її інформацією або доступний для 
читання і редагування будь-яким користувачем майданчик для обміну інформацією. 

Послуговуючись інструментами веб-ресурсу Padlet, можна оформити дошку й 
наповнити її даними, організувати спільний доступ користувачів до неї, експортувати 
дошку в різні формати, розмістити її в соціальних мережах або у власному блозі, що 
сприятиме кращому сприйманню навчального матеріалу, підвищенню інтересу до 
предмета, формуванню вмінь як самостійної, так і спільної роботи тощо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.padlet.com/


1. ТЕАТР КОРИФЕЇВ. ОГЛЯД ЖИТТЯ ТА ТВОРЧОСТІ ІВАНА КАРПЕНКА-КАРОГО
https://padlet.com/siroshtan/4pj8os8f64s4conc

 

https://padlet.com/siroshtan/4pj8os8f64s4conc


2. ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ.  БІОГРАФІЯ
https://padlet.com/siroshtan/s6l1lxghjxqy9vcx

 

https://padlet.com/siroshtan/s6l1lxghjxqy9vcx


3. ІВАН ФРАНКО. «СІКСТИНСЬКА МАДОННА»
https://padlet.com/siroshtan/5936x5br9xojwmlm

https://padlet.com/siroshtan/5936x5br9xojwmlm


4. ЛІНА КОСТЕНКО
 https://padlet.com/siroshtan/uqlvo7nlgwtosyn2

 

https://padlet.com/siroshtan/uqlvo7nlgwtosyn2


5. ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ
https://padlet.com/siroshtan/erxularslbze

https://padlet.com/siroshtan/erxularslbze


6. «РОЗСТРІЛЯНЕ ВІДРОДЖЕННЯ»
 https://padlet.com/siroshtan/wizt9jrq5zk931lw

 

https://padlet.com/siroshtan/wizt9jrq5zk931lw


 7. ЧЕРГУВАННЯ ГОЛОСНИХ І ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ 
ОРФОГРАМИ В СУФІКСАХ

https://padlet.com/siroshtan/a75sq8ts04qp

https://padlet.com/siroshtan/a75sq8ts04qp


8. СКЛАДНІ ВИПАДКИ ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСТИН МОВИ
https://padlet.com/siroshtan/k10muyvyg1cs

https://padlet.com/siroshtan/k10muyvyg1cs


9. ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ
https://uk.padlet.com/siroshtan/zjszu7r4j1v1rju2

 

https://uk.padlet.com/siroshtan/zjszu7r4j1v1rju2


10. ІВАН ФРАНКО  «ЛЕГЕНДА ПРО ВІЧНЕ ЖИТТЯ»
https://padlet.com/siroshtan/n687jj3g9lclgyqh

https://padlet.com/siroshtan/n687jj3g9lclgyqh


11. СИНТАКСИС. СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ. РЕЧЕННЯ
https://padlet.com/siroshtan/5hyj1pbp2ygo

https://padlet.com/siroshtan/5hyj1pbp2ygo


Використання  електронного ресурсу Глогстер (Glogster) 

Глоги, glogs (поєднання слів Графічний + БЛОГ, graphical blogs) - це 
мультімедійна веб-сторінка або мультимедійний постер.

В Глогах можна розміщувати свої малюнки та фотографії, вибирати 
розміри зображень, їх взаємну орієнтацію, закачувати музику і відео, 
включати мультимедіа кнопками різні програвачі, вставляти посилання на 
зовнішні ресурси, і т.д. Іншими словами, все, що можливо в блогах, - але 
вже грунтуючись на візуальній, а не текстовій формі подачі інформації.

http://wengerteachermarina.blogspot.com/2012/07/blog-post_7553.html


1. ПРАВОПИС СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ
https://edu.glogster.com/glog/5ec5314a1d0ec/3jkjcnmwmlr

 

https://edu.glogster.com/glog/5ec5314a1d0ec/3jkjcnmwmlr


2. ПОДВОЄННЯ. ПОДОВЖЕННЯ
https://edu.glogster.com/glog/5ea017dde924a/3fglpj2co4d

 

https://edu.glogster.com/glog/5ea017dde924a/3fglpj2co4d


3. ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ
https://edu.glogster.com/glog/5eb51230796f3/3rohljbxhnp

 

https://edu.glogster.com/glog/5eb51230796f3/3rohljbxhnp


4. МАКСИМ РИЛЬСЬКИЙ. ЛІРИКА
https://edu.glogster.com/glog/5ee272606f666/49585axww4c

 

https://edu.glogster.com/glog/5ee272606f666/49585axww4c


5. МИКОЛА  ВОРОНИЙ. ЛІРИКА
https://edu.glogster.com/glog/3fb7q69lrvv/3fb7q69lrvv

https://edu.glogster.com/glog/3fb7q69lrvv/3fb7q69lrvv


6. МИКОЛА ЗЕРОВ. ЛІРИКА. ПОЕЗІЯ «КИЇВ – ТРАДИЦІЯ»
https://edu.glogster.com/glog/5edf91a31a7c3/3tv911qp1o4

 Glogster - це хмарна платформа 
(SaaS) для презентації та 
інтерактивного навчання. Це дозволяє 
користувачам змішувати всі види 
засобів масової інформації на 
віртуальному полотні для створення 
мультимедійних плакатів та доступу 
до бібліотеки навчальних матеріалів, 
створених студентами та викладачами 
по всьому світу. Glogster заохочує 
інтерактивне, спільне навчання та 
цифрову грамотність.

https://edu.glogster.com/glog/5edf91a31a7c3/3tv911qp1o4
http://www.glogster.com/


ІНШІ МУЛЬТИМЕДІЙНІ РЕСУРСИ 
1. СИНТАКСИС.  РЕЧЕННЯ
(інтерактивна вправа «Правда чи брехня» та «Розплутай речення»)

https://wordwall.net/ru/myactivities

Wordwall – навчальний інтерактивний ресурс для створення завдань

 

https://wordwall.net/ru/myactivities
https://wordwall.net/




2. ПРАВОПИС СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ
(інтерактивний аркуш)

https://www.liveworksheets.com/1-cr602877yo

 

https://www.liveworksheets.com/1-cr602877yo


ОЦІНЮВАННЯ РОБІТ СТУДЕНТІВ

https://www.liveworksheets.com/students
answers.asp



ВІДПОВІДІ СТУДЕНТІВ



3. «РОЗСТРІЛЯНЕ ВІДРОДЖЕННЯ» (інтелект-карта)
https://www.mindmeister.com/1526302870?t=WsrgA06BgY

 

https://www.mindmeister.com/1526302870?t=WsrgA06BgY


РОБОТИ СТУДЕНТІВ



4. ІВАН ФРАНКО (інтерактивна вправа)
https://learningapps.org/

 

 LearningApps – інтерактивні вправи

Програма допоможе швидко створити 
яскраві вправи для студентів. За 
допомогою макетів можна створити такі 
завдання: на пошук правильної пари, на 
хронологічну послідовність, класифікації, 
заповнення пропусків тощо. 

https://learningapps.org/
https://learningapps.org/



