
            Методичні рекомендації для вчителів іноземних мов  

По перше, створити групи учнів  та батьків в соцмережах згідно 

вікових категорій. 

По друге, перейти в он лайн режим для викладання навчального 

матеріалу та виконання завдань  

По третє,за рекомендацією МОН України близькі за значенням теми 

наприклад Погода та Одяг, Подорож , Транспорт, Дозвілля та Гроші можна 

об’єднати, залежно  від календарних планів вчителя.  

Пропонуємо використати ресурси -.Британської ради : ТeachingEnglish , 

LearnEnglish, Premier Skills English, Onestopenglish, Be Smart. 

На сайтах всіх Британських видань є розробки уроків. 

Корисні сайти для вчителів англійської мови 

1. http://www.usingenglish.com/ - на цьому сайті ви знайдете різноманітні 

темі: граматика, тести, форум, артиклі, матеріали для вчителів англійської 

мови. 

2. https://besmart.study/- Be Smart - проект мрії: коли можна вчитися будь-де, 

безкоштовно та з результатом. 

3. http://esl.about.com/ - цей сайт допоможе знайти багато тем: література, 

історія, музика, їжа, здоров’я, гроші, відпочинок. Для вчителів англійської 

мови. 

4. http://learn-english-today.com/index.html - на цьому сайті знаходяться 

безкоштовні ресурси та матеріали для ESL-EFL всіх рівнів. 

5. http://a4esl.org/g/h – приблизно тисячі вправ на різні темі: граматика, 

лексика, фонетика. Постійне поновлення. Для вчителів англійської мови. 

6. http://learnnamericanenglishonline.com/ - ресурс для вивчаючих англійську 

мову. Весь матеріал по рівням. Для вчителів англійської мови. 

7. Підкасти, навчальні відео. Для вчителів англійської мови. 

8. http://www.manythings.org/ - дуже змістовній сайт, навіть носії 

використовують його. Тут можна підготуватися до іспитів TESL/TEFL. Є 

розділи на мовне відпрацювання, ідіоми, сленги, та інші корисні речі. Для 

вчителів англійської мови. 

9. http://www.better-english.com/exerciselist.htm - 250 вправ на різноманітні 

аспекти знань англійської мови: від розширення словарного запасу, 

використання пунктуації і до вживання дієслова. Кросворди. 

10. http://www.eslgold.com – сайт для всіх аспектів вивчення англійської мови. 
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11. http://www.englishdaily626.com – вокабул яр , граматика, сленги, ідіоми, 

жарти. Для вчителів англійської мови. 

12. http://www.engvid.com – на цьому сайті англійські відео уроки. 

13. http://dliavseh.at.ua/load/prikhologu/anglijska_mova/plani_konspekti_didaktich

ni_materiali_dlja_vchitelja_anglijskoji_movi/17-1-0-1135 – матеріали для 

проведення уроків з англійської в 1-11 класах. 

14. http://meyodportal/net/taxonomy/tern/187 – розробки уроків, презентації. 

15. http://osvita.ua/languages/english-online/16252/ – онлайн матеріали для 

вчителів англійської мови. 

16. www.efl.ru/tests – онлайн-тести на знання, навчання англійської мови. 

17. www.english-to-go-com – програма, построєна по типу цепочки уроків для 

різних рівнів навчання. 

18. www.kidlink.org – програма, яка об’єднує дітей різних країн, пропонує 

учать в дискусіях, в міжнародних проектах. 

19. www.londonslang.com – англійський сленг. 

20. http://englishtips.org - все для учителів англійської мови. На цьому сайті, 

ви можете знайти: книжки, статті, міні уроки, граматика, художня 

література, газети, журнали, електронні книжки - що є дуже зручним на 

теперішній час. Аудіо та відео курси, англійська мова з професіоналами 

по скапу – це найзручніший спосіб вивчити англійську мову. Також є 

змога доповнювати свої знання по скапу з носієм англійської мови. 

Оновлення на сайті постійне. 

21. www.eun.org – європейська шкільна сітка, матеріали для учителів та ті хто 

навчається. Новини, пошук для проекту и переписки з носієм англійської 

мови, це дуже зручно коли іноземну мову ви можете вивчати вдома коли у 

вас є вільний час. Багато топіків на різні теми, новини.!!!! 

22. www.englishpage.com – на цьому сайті все для того щоб вивчити 

англійську мову, та все для тих хто її викладає. Словник - який 

поповнюється постійно сучасними словами, щоб ви мали змогу 

розмовляти сучасною англійською мовою. Уроки по граматиці, 

фразеологізми для учителів та студентів, всіх вивчаючих англійську мову. 

23. http://www.duolingo.com - школа для вивчення англійської та інших 

іноземних мов. В наявності граматичні вправи, форум де ви зможете 

задати питання, якщо вас щось цікавить детальніше в певній темі. 

24. https://www.youtube.com/user/MinooAngloLink - корисні граматичні уроки. 

Рівень Intermediate to advanced. Відео в якому доступно пояснюють 

граматику та вчать правильно вимовляти слова. Всі аспекти англійської 

мови, з важливих граматики і лексики тим способом поліпшення 

швидкості мови, вимови та аудіювання. 
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25. http://lang-8.com/ - цей сайт дає змогу вивчати іноземну мову методом 

краудсорсінга: ви друкуєте на іноземній мові текс, диктант, а носій 

іноземної мови виправляє помилки, це дуже зручно для школярів 

удосконалювати свої знання вдома у вільний час. Учителям дає змогу 

спілкуватися з носієм англійської мови. 

26. http://www.tolearnenglish.com/ - освоївши цей сайт, можна обійтись і без 

підручників граматики, – тут є усе: від теорії до практичних завдань, яких, 

до речі, більше 10 тис. Все пояснюється дуже просто та доступно для тих, 

хто хоче вивчити англійську мову або вдосконалити її. 

Скористайтеся словниками в картинках для розширення вашого 

словникового запасу. Ось кілька цікавих ресурсів: 

http://testyourvocab.com/ - Найкращим методом поповнення словникового 

запасу, як і вивчення мови загалом, є, безумовно, спілкування, проте з 

чогось потрібно ж починати. Якщо крім гугл перекладача, Ви не знаєте 

інших аналогів, то цей пункт Вам знадобиться. 

27. http://en.leengoo.com/ - творці цьогопроекту вважають, що нові слова 

можна запам’ятати тільки в контексті і тільки якщо ці слова хоча б кілька 

разів «позгадувати». На цьому й побудований метод вивчення. MES 

English – безкоштовні готові матеріали для вчителя — наочності, 

роздаткові матеріали, сертифікати, проекти, відео, ігри. ESL Galaxy – 

безкоштовні роздаткові матеріали, які можна роздрукувати, вправи для 

дітей, ігри та online-вправи з граматики, лексики та вимови, 

відеоматеріали. 

Изучаем английский – на сайті розміщено вправи та ігри на різні лексичні 

та граматичні теми.  

28. PuzzleEnglish – безкоштовін відеоролики для навчання аудіюванню та 

читанню. 

29. ESLprintables – безкоштовні роздаткові ресурси для всіх чотирьох видів 

діяльності, які можна роздрукувати. 

30. Pinterest – бізліч цікавих ідей для оформлення класу тощо. 

31. Гіпермаркет знань – готові конспекти уроків із додатками та багато іншої 

інформації по різним галузям. 

32. http://vk.com/radiant_efl  багато посилань та додаткового матеріалу  

33. www.okloy.com - персональний сайт вчителя англійської мови та 

заступника директора з НВР Лойтаренко О.П. м. Балта пропонує матеріали 

досвіду з методики та практики викладання англійської мови, підготовки до 
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олімпіад, конкурсу МАН,зовнішнього незалежного оцінювання та ще багато 

іншого цікавого і корисного!:-) 

 

Сайти з вивчення французької мови 

http://www.languages-study.com/francais-links.html 

http://language.in.ua/category/inostrannye-yazyki/francuzskij-yazyk/page/5 

http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/accueil_apprendr... 

http://free-books.me/lessons/video_inostr_yaz/video_franc/ 

http://www.francaisfacile.com/  

http://www.teteamodeler.com/activite/papeterie/lettre-pere-noel.asp 

Корисні посилання на РЕСУРСИ  для вчителів німецької мови 

1. http://www.goethe.de  – різноманітний дидактичний матеріал для уроків, 

позакласних заходів, а також підвищення рівня  самоосвіти педагогів.   

2. http://www.spielekiste.de – цікаві ігри на німецькій мові.  

3.  http://ingeb.org/kinderli.html  – дитячі німецькі пісні на різні теми, з нотами 

та мелодіями. 

4.  http://www.kinderbrockhaus.de – німецькі жартівливі питання, загадки, 

експерименти та багато цікавої інформації.  

5. http://www.tivi.de/fernsehen/jonalu/start/index.html  – інтерактивний 

навчально-ігровий сайт німецького мультфільму JoNaLu від 

телеканалу KiKa спільно з ZDFtivi. 

6. http://www.museen.de, http://www.galerie.de, http://www.archinform.de  – на 

сторінках цих сайтів Ви познайомитися з мистецтовм Німеччини 

7. http://www.kinderreimeseite.de/index.php – німецькі дитячи римівки, пісні та 

вірші.  

8. http://www.jungschar.com/index.htm – сайт для вчителів,  які викладають 

німецьку на початковому етапі навчання: загадки, історії, музика та багато 

іншого.  

Німецька як  іноземна 
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1. http://www.hueber.de/deutsch-als-fremdsprache 

2. http://www.4teachers.de 

3. https://www.goethe.de/de/index.html 

4. http://www.klett-sprachen.de/passwort-deutsch-5-baendig/r-

1/203#reiter=titel&niveau=A1 

5. http://ww3.lerndeutsch.com 

6. http://www.hueber.de/seite/pg_index2_dsl?page=pg_index2_dsl&areaSel=CH  

9. Organisation der Unterrichtsstunde 

10. Spiele und Rätseln 

 

Die wichtigsten Internet-Quellen zum Deutschlernen 

1. http://www.goethe.de 

2. http://www.movi.com.ua/nimecka-mova 

3. http://ukraine-nachrichten.de 

4. Deutschlernreise.de 

5. http://www.learn-german-online.net 

6. Deutsch für Anfänger 

7. http://www.dw.de/deutsch-lernen/s-2055 

САЙТИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ: 

Еasy-online-german.com– ресурс особливо корисний для тих, хто починає 

вивчати мову, адже вправи дуже легкі та доступні, базові теми та слова, 

основи граматики, тексти для читання та відео для розуміння та кращого 

вивчення мови – все розраховано на тих, хто тільки вливається в це 

німецькомовне середовище. 

DW.COM– позитивними відмінностями цього ресурсу є те, що матеріал тут 

поділений на рівні, ті ж – на блоки і на уроки. Також ви можете читати 

світові новини та переглядати відео. Варто тільки трохи часу витратити на те, 

щоб розібратись в схемі самого сайту. 

Вивчення німецької мови онлайн– один з найкращих ресурсів, по-перше, він 

на українській мові, по-друге, вивчення починається з алфавіту, тобто від 
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основ до більш поглиблених та складних матеріалів, все не виходячи за 

базовий рівень освоєння німецької мови – для початківців справжня знахідка. 

Cornelsen– на цьому сайті ви можете безкоштовно завантажити в форматах 

.pdf та .doc вправи з німецької мови для вивчення граматики, поповнення 

словникового запасу та засвоєння вивченого матеріалу. Всі  матеріали зібрані 

та поділені на три групи складності – обирайте свою та вчіться. 

 

http://www.cornelsen.de/pluspunkt_deutsch/1.c.2838854.de

