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Ковальчук А.Г.

Консультації з 

батьками та 

учнями у Viber

Організація процесу 

навчання  шляхом 

використання 

платформи 

Edmodo та Viber

Спільний 

перегляд 

телеуроків разом 

з учнями

Розробка та запис 

власних відеоуроків

та публікація їх на 

youtube-каналі



Звіт вчителя англійської мови Мисливої В.М.
Самоосвіта:

1.Online conference Double Impact on Your Teacing

2. P is for Performance

3. Онлайн тренінг Teaching Teens Listening+Reading+Writing

4. Вебінар ZNO Writinf Step-by-step to Success

5. Online lessons that are active and Interactive

6. Developing Thinking Skills through Readfing in the Primary School

Робота з учнями

- Платформа Едмодо

- Viber

Робота з батьками 

- Viber



Дистанційне навчання – сучасна освітня технологія
вчитель іноземних мов ЗОШ №8 І-ІІІ ст. м.Житомир КУЗНЄЦОВА О.В. 

- З метою ефективного впровадження
дистанційного онлайн навчання було
рекомендовано вибрати освітню платформу
Edmodo. Під час розробки і розміщення
завдань вчителем використовувались освітні
портали , сервіс онлайн тести «На урок»,
матеріали сайту «Teaching English», «The
English Channel», проводились індивідуальні
консультації для учнів і батьків.

- Учні надсилали свої виконані завдання у
формі вкладених файлів, скриншотів, фото
виконаних вправ в зошитах, а також аудіо та
відеозаписи усних тем.



 Навчальний портал Edmodo;
 Месенджери Viber та Telegram;
 Освітній портал «На урок»;
 Відео-хостінг «YouTube»;

 Додатки Google;
 British Council Learn English Teens;

 Засоби Microsoft office
 Skype (індивідуальні консультації)



Дистанційні технології:

Edmodo
YouTube
Flexiquiz

Зв’язок з учнями:

Edmodo
Viber
Instagram
Telegram

Онлайн-завдання на 
сайтах:

dw.com
hueber.de
schubert-berlag.de

Internet Tools:

ttsmp3
learningapps
Notevibes

Справедливе оцінювання:



Участь у вебінарах
• 23.03 Вебінар від Goethe-Institut на тему «Digitale Bausteine für einen zeitgemäßen DaF-Unterricht im 

Online-Format».

• 24.03 Вебінар від Goethe-Institut на тему «Digital unterrichten».

• 25.03 Вебінар від Goethe-Institut на тему «Das ZumPad-Texte gemeinsam produzieren und überarbeiten».

• 27.03 Webinar von der Organisation „Freundschaft kennt keine Grenzen“ zum Thema „Grammatik mal 
anders“

• 27.03 Вебінар від Goethe-Institut на тему «Handlungsorientierte Onlineaktivitäten für den DaF-Unterricht»

• 07.04 Webinar von Hueber zum Thema „Literatur, Kreatives Schreiben und Performance im DaF-Unterricht“

• 15.04 Webinar von Hueber zum Thema „Ein Lehrwerk entsteht - Werkstattgespräch“

• 16.04 Вебінар від представництва Hueber в Україні

• 24.04 Webinar von Hueber zum Thema „Lernen verändert sich – der neue GER und das neue Hueber 
Lehrwerk „Momente““

• 27.04 Вебінар від «Єдина школа» на YouTube на тему «Ведення електронних журналів»

• 28.04 Виступ на вебінарі для вчителів німецької мови м. Житомира

• 13.05 Webinar von Hueber zum Thema „Mediation im beruflichen Kontext“

• 13.05 Вебінар від DAAD "Einführung in die Sprachlernberatung – Idee, Konzept und Umsetzung"



Дистанційні технології:
-Viber
-Edmodo
-Засоби Microsoft Office

Лавренчук Тетяна Сергіївна

Самоосвіта:
-вебінар «Ohne Worte keine Sprache-Wortschatzarbeit»
-вебінар «Mediation im beruflichen Kontext»
-вебінар «Впровадження інформаційно-комунікаційної 
автоматизованої системи «Єдина школа»»

Під час підготовки та 
проведення було 
використано:
-конспекти
-тести
-відео



Застосування дистаційних технологій 

вчителем Пустохіною В. І.
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Під час навчання 
використовувала такі 

ресурси

Типові 

завдання

Тести

Робота з 

текстовими

документами

Перегляд 

відеоуроків

Зворотній

зв’язок



Застосування дистаційних 

технологій вчителем Рисіч Т. І.
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Під час навчання 
використовувала такі 

ресурси

Перегляд 
відеоуроків
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Типові 
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Сергєєва Ірина Михайлівна
Застосування дистанційних 

технологій

Edmodo Viber MS Word Youtube

Використовувала в роботі з 

учнями

Тести

Відео

Презентаці

ї
Конспекти



Вчитель польської мови
Зубарева Вікторія Володимирівна

Застосування дистанційних 
технологій:

1. Навчальний портал Еdmodo

2. Відео хостинг “Youtube”

3. Viber i електронна пошта 
(індивідуальні консультації для 
учнів і батьків школи)

4. Додатки Google і  засоби Microsoft 
Office

5. Освітні портали Польщі, фільми 
для дітей польською мовою, 
інтерактивні розвиваючі ігри з 
польської мови та історії Польщі 
(online)

6. Організація і проведення конкурсів 
малюнків, участь у міжнародних 
конкурсах для дітей від WiD, а 
також у міжнародному диктанті 
3 травня 2020 р.


