
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАВЧАННЯ ЗМІСТУ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ТА РОСІЙСЬКОЇ МОВИ УЧНІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ

ОСВІТИ
Рекомендуємо організувати навчання школярів із  зарубіжної літератури та

російської мови відповідно до календарно-тематичних планів на ІІ семестр 2019-
2020 н.р. (крім уроків розвитку мовлення та контрольних робіт).  Проаналізувати
календарно-тематичне планування, визначити навчальні теми, які при відновленні
навчання можна ущільнити, які учні можуть вивчити самостійно, а які потребують
детального пояснення.

Організовуючи  дистанційне  навчання  учнів  із  зарубіжної  літератури та
російської мови, учителі можуть:

 запропонувати  вивчення  програмового  матеріалу  з  відповідної  теми  з
зарубіжної літератури та російської мови, оприлюднюючи завдання роботи учнів з
поясненнями та рекомендаціями щодо їх виконання на сайті закладу освіти та/або у
Viber-групах для батьків, або для відповідних класів;

 розміщувати в  мережі  Інтернет  (Google Диск,  на  каналі  YouTube тощо)
мультимедійні матеріали (презентації, відеоролики тощо), які допоможуть учневі у
вивченні  зазначеної  теми,  посилання  на  які  подавати  на  сайті  закладу  та/або  у
Viber-групах для батьків або для відповідних класів; 

 дати перелік творів,  які відповідно до навчальних програм із зарубіжної
літератури визначені для вивчення напам’ять у ІІ семестрі;

 організувати щоденне навчальне спілкування з учнями через власні блоги
або сайти (за їх наявності), Viber, Skype тощо;

 надати  учням  перелік  інтернет-джерел,  які  сприятимуть  засвоєнню
програмового матеріалу;

 для отримання зворотного зв’язку пропонувати учням онлайн тестування,
використовуючи  онлайн  сервіси  для  вчителя,  платформи  для  створення  тестів
(https://osvita.ua/school/method/technol/45747/);

Для  кращого  засвоєння  навчального  матеріалу,  запропонувати  учням
переглянути: відеоуроки з зарубіжної літератури за шкільною програмою на каналі
YouTube (наприклад,  https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  v  =  TCPEHeiqDQk  ),  експрес-
уроки  на  ютубі  (https  ://  www  .  youtube  .  com  /  channel  /  UChAabEBIMnLZCFobn  
R  9  S  8  vg  /  videos  ),  екранізовані  твори  з  зарубіжної  літератури  (наприклад,
http  ://  svitliteraturu  .  com  /  publ  /  filmi  /3  ) тощо. 

Після відновлення навчального процесу учителям необхідно: оцінити роботу
учнів,  яку  вони  здійснили  під  час дистанційного  навчання;  перевірити  рівень
засвоєння учнями вивчених самостійно тем.

Рекомендовані інтернет-джерела:
1. Уроки зарубіжної літератури ( http://osvita.ua/school/lessons_summary/in_lit/).
2. Світова поезія: (https://worldpoesy.com/). 
3. Гіпермаркет знань: http://edufuture.biz/index.php?title=

%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%96%D0%B6%D0%BD
%D0%B0_%D0%BB
%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0

4. Освіта в Україні на Parta.ua: http://www.parta.com.ua/ukr/school_program/ 
5/foreigh-literature/
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