
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАВЧАННЯ ЗМІСТУ ІНОЗЕМНИХ МОВ
УЧНІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Сумський  ОІППО  рекомендує  продовжити  навчання  учнів  у
дистанційній формі. 

1.  Для  забезпечення  дистанційного  навчання  в  закладах  загальної
середньої  освіти  з  іноземних  мов  учителям  рекомендуємо  висвітлювати
презентації,  мікро  начання,  відео-лекції,  лекції,   наукову  літературу  для
підготовки з предмету на власних сайтах або сайтах школи.

2. Учитель може використовувати  дистанційне навчання. яке включає
подачу теоретичного матеріалу (урок/лекція, в т.ч. мультимедіа),  перевірку
засвоєння  матеріалу,  питання  до  матеріалу,  контрольні  роботи  –  як  в
текстовій, так і в тестовій формі,  для самоконтролю, для оцінювання знань.

3.  Згідно  календарно-тематичного  плану,  визначити  теми,  які  можуть
учні  опанувати  самостійно  і  ті,  які  потребують  більш  детального
опрацювання.

4. Спілкування з вчителем по видам мовленнєвої діяльності: розуміння
мови  на  слух,  читання,  використання  мови  та  письмо.  Рекомендуємо
учителям  надати  учням  зразки  тестів  із  коментарями,  що  допоможе  їм
усвідомити  та  поетапно  простежити  перебіг  роботи  над  завданнями,  а
тренувальні  тестові  завдання  дадуть  можливість  сформувати  навички
виконання  тестових  завдань  усіх  типів;  ознайомити  учнів  із  загальними
стратегіями  виконання  тесту  заданого  формату  та  запропонувати  детальні
практичні  поради  щодо  тактики,  спрямованими  на  успішне  виконання
завдань  тесту;  використовувати  завдання  чотирьох  форм:  завдання  на
встановлення відповідності, завдання з вибором однієї правильної відповіді,
завдання  на  заповнення  пропусків  у  тексті  та  завдання  з  розгорнутою
відповіддю.

   (Skype, E-mail, телефон та інші.)
5. Спілкування між учнями. Обговорення та виконання завдань.У нагоді

учням  також  можуть  стати  онлайн-курси,  навчально-методичні  онлайн-
комплекси, безкоштовні онлайн-платформи для підготовки до ЗНО BeSmart,
Prometheus, iLearn та  освітній портал Akademia.in.ua.    

6. Для ефективної підготовки учнів до ЗНО можна використовувати:
1. Підготовка до ЗНО 2018 з Dinternal Education – 

http://elt.dinternal.com.ua/pidgo tovka-do-zno-2019          

2.ЗНО клуб Всеукраїнський портал для підготовки до ЗНО –  

http  ://  znoclub  .  com  /  angliyska  -  mova  .  html     

3. https  ://  zno  -  ua  .  net  /  lesson  /  english        

4. http  ://  subject  .  com  .  ua  /  zno  .  html     

5. http  ://  subject  .  com  .  ua  /  english  /  zno  _2017/  index  .  html     

http://subject.com.ua/english/zno_2017/index.html
http://subject.com.ua/zno.html
https://zno-ua.net/lesson/english
http://znoclub.com/angliyska-mova.html
http://elt.dinternal.com.ua/pidgo%20tovka-do-zno-2019


6. http  ://  subject  .  com  .  ua  /  english  /  zno  /  index  .  html     

7. Мобільна сторінка методиста СОІППО 

http  ://  www  .  soippo  .  edu  .  ua  /  index  .  php  /34-2010-11-24-15-06-39/2010-  11-24-15-07-  

23/478-2013-06-06-13-25-3  4     

8. Тести ЗНО он-лайн з англійської мови https  ://  zno  .  osvita  .  ua  /  english    

9. Тести ЗНО он-лайн з німецької мови https  ://  zno  .  osvita  .  ua  /  german   

10. Підготовка до ЗНО з німецької мови 

https  ://  www  .  znonasharu  .  org  .  ua  /  nimetcka  -  mova  2018   

11. ЗНО з французької мови: особливості тесту 2018 року 

http  ://  osvita  .  ua  /  test  /  training  /5193   

12. Про ЗНО - перші в Україні он-лайн курси  системної підготовки до ЗНО 

https  ://  www  .  eduget  .  com  /  prozno   

13. Відкрита платформа з он-лайн курсами для підготовки до ЗНО 

http  ://  ilearn  .  org  .  ua    

14. Англійська мова: аудіювання http  ://  listenaminute  .  com     

http://listenaminute.com/
http://listenaminute.com/
http://ilearn.org.ua/
https://www.eduget.com/prozno
http://osvita.ua/test/training/5193
https://www.znonasharu.org.ua/nimetcka-mova2018
https://zno.osvita.ua/german
https://zno.osvita.ua/english
http://www.soippo.edu.ua/index.php/34-2010-11-24-15-06-39/2010-11-24-15-07-23/478-2013-06-06-13-25-34
http://www.soippo.edu.ua/index.php/34-2010-11-24-15-06-39/2010-11-24-15-07-23/478-2013-06-06-13-25-34
http://www.soippo.edu.ua/index.php/34-2010-11-24-15-06-39/2010-11-24-15-07-23/478-2013-06-06-13-25-34
http://www.soippo.edu.ua/index.php/34-2010-11-24-15-06-39/2010-11-24-15-07-23/478-2013-06-06-13-25-34
http://subject.com.ua/english/zno/index.html

