
Рекомендуємо до початку навчального року 

 

 «Education: Building forward together; 

stronger, bolder, better»  

«Будуємо освіту разом: сильніше, 

сміливіше, краще».  

Education World Forum 

Сучасна школа вимагає глибинного переосмислення всієї системи освіти, підходів 

навчання, оновлення змісту, форм та методів формування компетентностей 21 століття. 

Світовий освітній форум, який відбувся вперше після початку пандемії, зазначив, що 

існуюча освітня криза – найгірша за століття. Вісь світ захоплюється українськими 

освітянами, які проводили уроки, лекції з бомбосховищ, станцій метро і, навіть, з місць 

бойових дій з другого дня початку війни. Після розповіді міністра освіти України про наш 

освітній фронт – українським учителям вся зала аплодувала стоячи.  

Дякуємо всім освітянам Одещини: тим, хто продовжує працювати під час війни 

незалежно від місця знаходження, тим, хто внаслідок бойових дій перемістився в межах 

України або закордон, але продовжував організовувати освітній процес дітям, тим, хто 

здійснював психологічну підтримку дітям, які були змушено евакуйовані. Ми всі 

продовжуємо будувати освіту і навчаємося жити і працювати у нових умовах воєнного стану. 

Сьогодні наша ціль підготувати патріотів України, які знають її історію; носіїв 

української культури, які поважають культуру інших народів; компетентних мовців, що 

вільно спілкуються державною мовою, володіють також рідною й однією чи кількома 

іноземними мовами; мають бажання і здатність до самоосвіти; виявляють активність і 

відповідальність у громадському й особистому житті; здатних до підприємливості й 

ініціативності; мають уявлення про світобудову; бережно ставяться до природи; безпечно й 

доцільно використовують досягнення науки і техніки; отримуються здорового способу 

життя». (Модельна навчальна програма – автори Редько В. Г., Шаленко О. П., 

Сотникова С. І., Коваленко О. Я., Коропецька І. Б., Якоб О. М., Самойлюкевич І. В., 

Добра О. М., Кіор Т. М.)  

Звичайно, метою освіти є розвиток природних здібностей, інтересів, обдарувань учнів, 

які мають бути використані під час їх соціалізації та виявленні громадянської активності, 

визначення подальшого життєвого шляху та самореалізації, при міркуванні та намірі 

продовжити навчання на рівні профільної освіти або здобути майбутню професію, що 

зазначено у Державному стандарті базової середньої освіти. Правильність обраного шляху 

підтверджується спостереженнями за успіхами українських здобувачів освіти, вимушених 

переселенців за кордоном, під час навчання у іншомовному середовищі. Крім того, 

формування життєвих навичок завдяки компетентнісного підходу та виховання людини, як 

особистості, яка формується на вшануванні своєї родини, суспільства, національних та 

культурних цінностей українського народу надає можливість нації та людству продовжувати 

свою безперервність у соціальному розвитку .  

Катастрофою для суспільства може обернутися припинення процесу виховання, коли 

людина так і не змогла б стати особистістю, тому А. Коменський зауважував, що «зневага до 

виховання с кроком до загибелі людей, сімей, держав і всього світу. Основу виховання 

будь-якого народу складає природна потреба його самозбереження, самовдосконалення, 
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самоутвердження, його історичного розвитку, а його головна мета - розбудова власної 

держави».  

Впевнені, нове покоління, яке переживає і стає свідком відродження національних 

принципів самостійності, мужності та незламаної волі до свободи, зможе підтвердити та 

відстояти всі національні принципи задля можливості продовження безперервності розвитку 

не тільки українського народу, а й людства в цілому. 

У наступному навчальному році заклади загальної середньої освіти Одеської області, 

незалежно від обраної форми навчання, всупереч воєнному стану в Україні, готуються 

реалізовувати ті освітні програми, які були обрані і затверджені. Міністерство освіти і науки 

України прийняло ряд законів та наказів щодо забезпечення освітнього процесу під час 

воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану, що гарантує організацію 

освітнього процесу в дистанційній формі або в будь-якій іншій формі і що є найбільш 

безпечною для його учасників. (Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах 

воєнного стану»; наказ Міністерства освіти і науки України від 28.03.2022 № 274 «Про деякі 

питання організації здобуття загальної середньої освіти та  освітнього процесу в умовах 

воєнного стану в Україні»,  лист МОН від 28 лютого 2022 року № 1/3292-22 ). 

У 2022/2023 навчальному році учні 1-5-х класів навчатимуться за програмами НУШ. 

Вивчення іноземних мов буде здійснюватися за наступними Державними стандартами та 

типовими освітніми програмами:  

 для учнів 1 – 4 класів за новим Державним стандартом початкової освіти, затвердженим 

Постановою КМУ від 21 лютого 2018 року №87, та Типовою освітньою програмою, 

розробленою під керівництвом О. Я. Савченко, і Типовою освітньою програмою, 

розробленою під керівництвом Р. Б. Шияна;  

 для учнів 5 класів за  Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти, 

затвердженим Постановою КМУ від 30 вересня 2020 №898, Типовою освітньою програмою 

затвердженою наказом МОН 19 лютого2021 за №235 та модельними навчальними 

програмами  яким наказом МОН від 12 липня 2021 року № 795 надано гриф 

«Рекомендовано Міністерством освіти і науки України».  

- Модельна навчальна програма «Іноземна мова. 5-9 класи» для закладів загальної 

середньої освіти (авт. Редько В. Г., Шаленко О. П., Сотникова С. І., Коваленко О. Я., 

Коропецька І. Б., Якоб О. М., Самойлюкевич І. В., Добра О. М., Кіор Т. М.). 

- Модельна навчальна програма «Іноземна мова. 5-9 класи» для закладів загальної 

середньої освіти (авт. Зимомря І. М., Мойсюк В. А, Тріфан М. С., Унгурян І. К., 

Яковчук М. В.). 

- Типова освітня програма для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти 

затверджена наказом МОН 19 лютого2021 за №235. 

Друга іноземна мова. 5-9 класи 

- Модельна навчальна програма «Друга іноземна мова. 5-9 класи» для закладів 

загальної середньої освіти  (авт. Редько В. Г., Шаленко О. П., Сотникова С. І., 

Коваленко О. Я., Коропецька І. Б., Якоб О. М., Самойлюкевич І. В., Добра О. М., 

Кіор Т. М.,  Мацькович М. Р., Глинюк Л. М., Браун Є. Л.). 

- Навчальні програми "Корейська мова" (5-9 класи) для закладів загальної середньої 

освіти з навчанням українською мовою  Лист ІМЗО від 04.07.2019 № 22.1/12-Г-562 

 

 для учнів 6 – 9 класів за Державним стандартом базової та повної загальної середньої 

освіти, затвердженим Постановою КМУ від 23 листопада 2011 року №1392, та Типовою 

освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова середня 
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освіта), розробленою на виконання Закону України «Про освіту» і затвердженою наказом 

МОН від 20.04.2018 № 408; 

 

 для учнів 10 – 11 класів за Державним стандартом базової та повної загальної середньої 

освіти, затвердженим Постановою КМУ від 23 листопада 2011 року № 1392, та Типовою 

освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (профільна середня 

освіта), розробленою на виконання Закону України «Про освіту» і затвердженою наказом 

МОН від 20.04.2018 № 407 (у редакції наказу МОН від 28.11.2019 № 1493). 

- Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 класи Іноземні мови 

Рівень стандарту Іноземні мови Профільний рівень. Наказ МОН від 23.10.2017 № 

1407 

- Програма факультативного курсу з англійської мови «The Key to Success» для 

закладів загальної середньої освіти (авт. Мацак Є. Л, Булгакова В.Г.)  Лист ІМЗО 

від 07.06.2022 № 22.1/12-Г-86 

- Програма курсу за вибором "Основи ділового спілкуванняанглійською мовою" 

(Тхорик Г.Д.).  Зареєстрований у Каталозі надання грифів навчальній літературі та 

навчальним програмам за № 4.0009-2022 

- Програма факультативного курсу «Сучасне франкознавство» Лист ІІТЗО від 

18.03.2015 № 14.1/12-Г-101 

- Навчальні програми "Корейська мова" (10-11 класи) для закладів загальної 

середньої освіти з навчанням українською мовою. Лист ІМЗО від 04.07.2019 № 

22.1/12-Г-562 

- Програма курсу за вибором "Науково-технічний переклад" (Хохла Т. І.). 

Зареєстрований у Каталозі надання грифів навчальній літературі та навчальним 

програмам за № 4.0008-2022 

- Програма курсу за вибором "Машинопис англійською мовою" (Карбач М. С.)  

Зареєстрований у Каталозі надання грифів навчальній літературі та навчальним 

програмам за № 4.0007-2022 

Під час організації навчання учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до 

нового Державного стандарту базової середньої освіти потрібно користуватися новою 

Типовою освітньою програмою (наказ МОН 19 лютого 2021 за №235) та модельними 

навчальними програмами (наказ МОН від 12 липня 2021 року № 795),  питання навчального 

навантаження учнів  5–9 класів закладів загальної середньої освіти регулюється новим 

санітарним регламентом для закладів загальної середньої освіти. Документ набув чинності 

1 січня 2021 року.   

У 2022-23 навчальному році дозволяється використовувати підручники, що видані 

у поточному році та в попередні роки, враховуючи при цьому зміни в програмах. 

Щодо додаткової навчально-методичної літератури, то вчителі вільні в її виборі й можуть 

застосовувати таку, що найкраще реалізує їхню методику навчання та компетентнісний 

потенціал предмета «Іноземні мови». Програма з іноземних мов не обмежує самостійність та 

творчу ініціативу вчителів, передбачає гнучкість у виборі та розподілі навчального матеріалу 

відповідно до потреб учнів та обраних засобів навчання. Із повним переліком 

рекомендованої літератури можна ознайомитися на сайті Міністерства освіти і науки 

України (www.mon.gov.ua) та на сайті Інституту модернізації змісту освіти 

(www.imzo.gov.ua). 

Підручники та навчальні посібники 

Англійська мова 
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1.  Англійська мова (1-й рік 
навчання) (підручник) 

Пахомова Т.Г. 5 ТОВ 
«Методика 
Паблішинг» 

Наказ МОН від 
14.06.2022  
№ 545 

2.  Англійська мова (5-й рік 
навчання) (підручник)  

Оксана Карп’юк, 
Крістіна 
Карп’юк 

5 Астон Наказ МОН від 
14.06.2022 
№ 545 

3.  Англійська мова (5-й рік 
навчання) (підручник)  

Мітчелл Г.К., 
Марілені 
Малкогіанні 

5 Лінгвіст Наказ МОН від 
14.06.2022 
№ 545 

4.  Англійська мова (5-й рік 
навчання) (підручник)  

Джоанна Коста, 
Мелані Вільямс 

5 Лінгвіст Наказ МОН від 
14.06.2022 
№ 545 

5.  Англійська мова (5-й рік 
навчання) (підручник) (з 
аудіосупроводом) 

Ірина 
Задорожна, 
Тетяна Будна, 
Ольга Дацків 

5 Навчальна 
книга – 
Богдан 

Наказ МОН від 
14.06.2022 № 
545 

6.  Англійська мова (5-й рік 
навчання) (підручник) (з 
аудіосупроводом) 

Амелія Уолкер, 
Ненсі Левіс, 
Маргарет 
Робінсон, 
Олександр 
Любченко 

5 Ранок Наказ МОН від 
14.06.2022 № 
545 

7.  Англійська мова (6-й рік 
навчання) (підручник)  

Несвіт А.М. 6 Генеза Наказ МОН від 
07.02.2014 
№ 123 

8.  Англійська мова (6-й рік 
навчання) (підручник)  

Карп’юк О.Д. 6 Астон Наказ МОН від 

07.02.2014 

№ 123 

9.  "Англійська мова" підручник 
для 7 класу з поглибленим 
вивченням англійської мови 
закладів загальної середньої 
освіти 

Калініна Л.В., 

Самойлюкевич 

І.В. 

7 Генеза Наказ МОН від 

20.07.2015 № 

777              

Лист МОН від 

02.06.2020 

№ 1/11-3637 

10.  "Англійська мова (3-й рік 
навчання)" підручник для 7 
класу закладів загальної 
середньої освіти 

Пахомова Т.Г.,  

Бондар Т.І. 

7 ТОВ 

«Методика 

Паблішинг» 

Наказ МОН від 

20.07.2015 № 

777 Лист МОН 

від 02.06.2020 

№ 1/11-3639 

11.  "Англійська мова (7-й рік 
навчання)" підручник для 7 
класу закладів загальної 
середньої освіти 

Карп’юк О.Д. 7 Астон Наказ МОН від 

20.07.2015 № 

777 Лист МОН 

від 02.06.2020 

№ 1/11-3636 

12.  "Англійська мова (4-й рік 
навчання)" підручник для 8 
класу закладів загальної 
середньої освіти 

Кучма М.О., 

Морська Л.І. 

8 Навчальна 

книга – 

Богдан 

Наказ МОН від 

10.05.2016 № 

491, Наказ 

МОН від 

22.02.2021 

№243 

13.  "Англійська мова (4-й рік 
навчання)" підручник для 8 
класу закладів загальної 
середньої освіти 

Пахомова Т.Г.,  

Бондар Т.І. 

8 ТОВ 

«Методика 

Паблішинг» 

Наказ МОН від 

10.05.2016 № 

491, Наказ 

МОН від 

22.02.2021 

№243 

14.  "Англійська мова (8-й рік 
навчання)" підручник для 
8 класу закладів загальної 

Карп’юк О.Д. 8 Астон Наказ МОН від 

22.02.2021 

№243 



середньої освіти 

15.  "Англійська мова (8-й рік 
навчання)" підручник для 8 
класу закладів загальної 
середньої освіти 

Несвіт А.М. 8 Генеза Наказ МОН від 

10.05.2016 № 

491, Наказ 

МОН від 

22.02.2021 

№243 

16.  "Англійська мова (8-й рік 
навчання)" підручник для 8 
класу закладів загальної 
середньої освіти 

Буренко В.М. 8 Ранок Наказ МОН від 

10.05.2016 № 

491, Наказ 

МОН від 

22.02.2021 

№243 

17.  "Англійська мова" підручник 
для 8 класу з поглибленим 
вивченням англійської мови 
закладів загальної середньої 
освіти 

Калініна Л.В., 

Самойлюкевич 

І.В. 

8 Генеза Наказ МОН від 

10.05.2016 № 

491, Наказ 

МОН від 

22.02.2021 

№243 

18.  Англійська мова (5-й рік 
навчання) (підручник) 

Пахомова Т.Г.,  

Бондар Т.І. 

9 ТОВ 

«Методика 

Паблішинг» 

Наказ МОН від 

20.03.2017 № 

417 

19.  Англійська мова (9-й рік 
навчання) (підручник) 

Несвіт А.М. 9 Генеза Наказ МОН від 

20.03.2017 № 

417 

20.  Англійська мова (9-й рік 
навчання) (підручник) 

Карп’юк О.Д. 9 Астон Наказ МОН від 

20.03.2017 № 

417 

21.  Англійська мова (для 
спеціалізова-них шкіл з 
поглибленим вивченням 
англійської мови) 
(підручник) 

Калініна Л.В., 

Самойлюкевич 

І.В. 

9 Генеза Наказ МОН від 

20.03.2017 № 

417 

22.  Англійська мова (10-й рік 
навчання, рівень стандарту) 
(підручник) 

Карп’юк О.Д. 10 Астон Наказ МОН від 

31.05.2018 

№551 

23.  Англійська мова (10-й рік 
навчання, рівень стандарту) 
(підручник) 

Буренко В.М. 10 Ранок Наказ МОН від 

31.05.2018 

№551 

24.  Англійська мова (10-й рік 
навчання, рівень стандарту) 
(підручник) 

Нерсисян М. А., 

Піроженко А. О. 

10 Перун Наказ МОН від 

31.05.2018 

№551 

25.  Англійська мова (10-й рік 
навчання, профільний 
рівень) (підручник) 

Калініна Л.В., 

Самойлюкевич 

І.В. 

10 Генеза Наказ МОН від 

31.05.2018 

№551 

26.  Англійська мова (10-й рік 
навчання, профільний 
рівень) (підручник) 

Морська Л. І. 10 Астон Наказ МОН від 

31.05.2018 

№551 

27.  Англійська мова (6-й рік 
навчання, рівень стандарту) 
(підручник) 

Кучма М.О., 

Задорожна І.П. 

10 Навчальна 

книга – 

Богдан 

Наказ МОН від 

31.05.2018 

№551 

28.  Англійська мова (11-й рік 
навчання, рівень стандарту) 
(підручник) 

Карп’юк О.Д. 11 Астон Наказ МОН від 

12.04.2019 № 

472 

29.  Англійська мова (11-й рік 
навчання, рівень стандарту) 
(підручник) 

Нерсисян М.А., 

Піроженко А.О.) 

11 Перун Наказ МОН від 

12.04.2019 № 

472 



30.  Англійська мова (11-й рік 
навчання, рівень стандарту) 
(підручник) 

Буренко В.М. 11 Ранок Наказ МОН від 

12.04.2019 № 

472 

31.  Англійська мова (11-й рік 
навчання, профільний 
рівень) (підручник) 

Калініна Л.В., 

Самойлюкевич 

І.В. 

11 Генеза Наказ МОН від 

12.04.2019 № 

472 

32.  Англійська мова (11-й рік 
навчання, профільний 
рівень) (підручник) 

Морська Л.І. 11 Астон Наказ МОН від 

12.04.2019 № 

472 

33.  Англійська мова (7-й рік 
навчання, рівень стандарту) 
(підручник) 

Кучма М.О., 

Задорожна І.П. 

11 Навчальна 

книга – 

Богдан 

Наказ МОН від 
12.04.2019 № 
472 

34.  Навчальний посібник 
«Літературна мозаїка» для 
закладів загальної середньої 
освіти 

Несвіт А.М., 

Ворон Г.Л., 

Беленя Н.І. 

6-8  Лист ІМЗО від 
02.07.2019 № 
22.1/12-Г-511 

35.  Навчальний посібник 
«Англійська мова. 
Розвиваємо уміння 
спілкування» для закладів 
загальної середньої освіти 

Несвіт А.М., 

Ворон Г.Л., 

Ревацький А.Ю. 

 

6  Лист ІМЗО від 
02.07.2019 № 
22.1/12-Г-511 

36.  Навчальний посібник 
«Англійська мова. 
Розвиваємо уміння 
спілкування» для закладів 
загальної середньої освіти 

Несвіт А.М., 

Ворон Г.Л., 

Науменко Ю.М. 

7-9  Лист ІМЗО від 
02.07.2019 № 
22.1/12-Г-515 

37.  Навчальний посібник 
«Англійська література» ( у 
2-х частинах) для 
спеціалізованих шкіл з 
поглибленим вивченням 
англійської мови, ліцеїв, 
гімназій, коледжів 

Мацелюх І. Р. 10-

11 

ТОВ «Лібра 

Терра» 

Лист ІМЗО від 
21.06.2018 № 
22.1/12-Г-396 

38.  Навчальний посібник з курсу 
країнознавства " 
Американська література" 
для спеціалізованих шкіл з 
поглибленим вивченням 
англійської мови 

Мацелюх І. Р. 10-

11 

ТОВ «Лібра 

Терра» 

Лист ІМЗО від 
21.06.2018 № 
22.1/12-Г-396 

39.  Навчальний посібник 
«Англійська мова для 
туризму» для спеціалізова-
них шкіл з поглибленим 
вивченням англійської мови 

Павлюк А. 10-

11 

 Лист ІМЗО від 
21.06.2018 № 
22.1/12-Г-399 

40.  Навчально-методичний 
посібник "Across Ukraine 1, 
2, 3" 

Олександр 

Чеботарьов 

5-7 «Пірсон 

Ед'юкейшн 

Лімітед» 

Лист ІМЗО від 
13.06.2017 № 
2.1/12-Г-206 

41.  Навчально-методичний 
комплект «Oxford Exam 
Trainer» для закладів 
загальної середньої освіти 

 9-

11 

Оксфорд 

Юніверсіті 

Прес 

Лист ІМЗО від 
26.12.2019 № 
22.1/12- 1209 - 
Г 

42.  Навчально-методичний 
комплект «My Grammar Lab» 
для закладів загальної 
середньої освіти 

Марк Фоулі, 

Діана Хол 

9-

11 

Пірсон 

Ед'юкейшн 

Лімітед» 

Лист ІМЗО від 
08.10.2020 № 
2.1/12-Г-825 

43.  Навчально-методичний 
комплект «Get 200» для 
закладів загальної середньої 

Марта Росінська, 

Лінда Едвардз, 

10-

11 

«Макміллан 

Паблішерз 

Лист ІМЗО від 
08.10.2020 № 
2.1/12-Г-828 



освіти Яцек Лагун Лтд.» 

Методична література 

1 Навчально-методичний 
посібник «Нова українська 
школа: порадник для 
вчителя»  

Шиян Р. Б., 
Софій Н. 3., 
Онопрієнко О. 
В., Найда Ю. М., 
Пристінська М. 
С, Большакова І. 
О. За загальною 
редакцією Н. М. 
Бібік, 

 «Літера 
ЛТД» 

Наказ МОН 
віо 04.09.2019 
№1178 

       

 Нова українська школа: 
методика навчання 
англійської мови у 1-2 класах 
закладів загальної середньої 
освіти на засадах 
компетентнісного підходу 

Карп’юк О.Д. 1-2 Астон Лист МОН від 
13. 10. 2020 
№1/11-7001 

2 Нова українська школа: 
методика навчання 
англійської мови у 3-4 класах 
закладів загальної середньої 
освіти на засадах 
компетентнісного підходу 

Карп’юк О.Д. 3-4 Астон Лист МОН від 
13. 10. 2020 
№1/11-7000 

3 Навчально-методичний 
посібник «Нова українська 
школа: методика навчання 
французької мови у 1–4 
класах закладах загальної 
середньої освіти на засадах 
компетентнісного підходу» 

Рацюк О. І., 
Якоб О. М. 
 

1-4 ВД «Освіта» Зареєстрований 
у Каталозі 
надання грифів 
навчальній 
літературі та 
навчальним 
програмам за 
№ 2.0333-2021 

 Навчально-методичний 
посібник «Нова українська 
школа: організація 
дистанційного і змішаного 
навчання у початковій 
школі»  

Трипольська О. 
О., Блізнякова О. 
А., Вовк О. В., 
Єрмоленко С. В., 
Лебідь О. Г., 
Обуховська О. І., 
Овчаренко І. М. 

1-4 ВД «Освіта» Зареєстрований 
у Каталозі 
надання грифів 
навчальній 
літературі та 
навчальним 
програмам за 
№2-0343-2021 

 Англійська мова в Новій 
українській школі: 
особливості організації 
освітньої діяльності учнів 
початкових класів 

Унгурян І. К., 
Вербовська І. 
В.,Гордіца Г. В., 
Махневич Т. І., 
Стангрет А. В. 

1-4  Зареєстрований 
у Каталозі 
надання грифів 
навчальній 
літературі та 
навчальним 
програмам за 
№ 2.0215-2021 

 Іноземна мова у 
професійному 
самовизначенні 

Шестаковська О.Л., 
Слабченко І.М., 
Коньок Д.Ю.,  

9-
11 

 http://surl.li/ciezd  

Французька мова 

1 Французька мова (1-й рік 

навчання) (підручник) 

Чумак Н.П., 

Кривошеєва Т.В. 

5 ВД «Освіта» Наказ МОН від 
10.01.2018 № 22 

2 Французька мова (1-й рік 

навчання) (підручник) 

Клименко Ю.М. 5 ТОВ 

«Методика 

Паблішинг» 

Наказ МОН від 
10.01.2018 № 22 

https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/navchalno-metodychny-posibnyky/dlya-pedpraytsivnykiv/poradnik_blok-min.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/navchalno-metodychny-posibnyky/dlya-pedpraytsivnykiv/poradnik_blok-min.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/navchalno-metodychny-posibnyky/dlya-pedpraytsivnykiv/poradnik_blok-min.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/navchalno-metodychny-posibnyky/dlya-pedpraytsivnykiv/poradnik_blok-min.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/navchalno-metodychny-posibnyky/dlya-pedpraytsivnykiv/NUSH-navchannya-anhliyskoyi-u-1-2-klasakh-Karpyuk.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/navchalno-metodychny-posibnyky/dlya-pedpraytsivnykiv/NUSH-navchannya-anhliyskoyi-u-1-2-klasakh-Karpyuk.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/navchalno-metodychny-posibnyky/dlya-pedpraytsivnykiv/NUSH-navchannya-anhliyskoyi-u-1-2-klasakh-Karpyuk.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/navchalno-metodychny-posibnyky/dlya-pedpraytsivnykiv/NUSH-navchannya-anhliyskoyi-u-1-2-klasakh-Karpyuk.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/navchalno-metodychny-posibnyky/dlya-pedpraytsivnykiv/NUSH-navchannya-anhliyskoyi-u-1-2-klasakh-Karpyuk.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/navchalno-metodychny-posibnyky/dlya-pedpraytsivnykiv/NUSH-navchannya-anhliyskoyi-u-1-2-klasakh-Karpyuk.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/navchalno-metodychny-posibnyky/dlya-pedpraytsivnykiv/NUSH-navchannya-anhliyskoyi-u-3-4-klasakh-Karpyuk.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/navchalno-metodychny-posibnyky/dlya-pedpraytsivnykiv/NUSH-navchannya-anhliyskoyi-u-3-4-klasakh-Karpyuk.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/navchalno-metodychny-posibnyky/dlya-pedpraytsivnykiv/NUSH-navchannya-anhliyskoyi-u-3-4-klasakh-Karpyuk.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/navchalno-metodychny-posibnyky/dlya-pedpraytsivnykiv/NUSH-navchannya-anhliyskoyi-u-3-4-klasakh-Karpyuk.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/navchalno-metodychny-posibnyky/dlya-pedpraytsivnykiv/NUSH-navchannya-anhliyskoyi-u-3-4-klasakh-Karpyuk.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/navchalno-metodychny-posibnyky/dlya-pedpraytsivnykiv/NUSH-navchannya-anhliyskoyi-u-3-4-klasakh-Karpyuk.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/navchalno-metodychny-posibnyky/dlya-pedpraytsivnykiv/Metoda%20Franch%202021.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/navchalno-metodychny-posibnyky/dlya-pedpraytsivnykiv/Metoda%20Franch%202021.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/navchalno-metodychny-posibnyky/dlya-pedpraytsivnykiv/Metoda%20Franch%202021.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/navchalno-metodychny-posibnyky/dlya-pedpraytsivnykiv/Metoda%20Franch%202021.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/navchalno-metodychny-posibnyky/dlya-pedpraytsivnykiv/Metoda%20Franch%202021.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/navchalno-metodychny-posibnyky/dlya-pedpraytsivnykiv/Metoda%20Franch%202021.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/navchalno-metodychny-posibnyky/dlya-pedpraytsivnykiv/Metoda%20Franch%202021.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/navchalno-metodychny-posibnyky/dlya-pedpraytsivnykiv/NMP_NUSH_Nova%20Ukrainska%20Shkola%20Organizaciya%20distanciynogo%20i%20zmishanogo%20navchanna%20u%20pochatkoviy%20shkoli%20(Trypolska%20ta%20inshi).pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/navchalno-metodychny-posibnyky/dlya-pedpraytsivnykiv/NMP_NUSH_Nova%20Ukrainska%20Shkola%20Organizaciya%20distanciynogo%20i%20zmishanogo%20navchanna%20u%20pochatkoviy%20shkoli%20(Trypolska%20ta%20inshi).pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/navchalno-metodychny-posibnyky/dlya-pedpraytsivnykiv/NMP_NUSH_Nova%20Ukrainska%20Shkola%20Organizaciya%20distanciynogo%20i%20zmishanogo%20navchanna%20u%20pochatkoviy%20shkoli%20(Trypolska%20ta%20inshi).pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/navchalno-metodychny-posibnyky/dlya-pedpraytsivnykiv/NMP_NUSH_Nova%20Ukrainska%20Shkola%20Organizaciya%20distanciynogo%20i%20zmishanogo%20navchanna%20u%20pochatkoviy%20shkoli%20(Trypolska%20ta%20inshi).pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/navchalno-metodychny-posibnyky/dlya-pedpraytsivnykiv/NMP_NUSH_Nova%20Ukrainska%20Shkola%20Organizaciya%20distanciynogo%20i%20zmishanogo%20navchanna%20u%20pochatkoviy%20shkoli%20(Trypolska%20ta%20inshi).pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/navchalno-metodychny-posibnyky/dlya-pedpraytsivnykiv/NMP_NUSH_Nova%20Ukrainska%20Shkola%20Organizaciya%20distanciynogo%20i%20zmishanogo%20navchanna%20u%20pochatkoviy%20shkoli%20(Trypolska%20ta%20inshi).pdf
http://surl.li/ciezd


3 Французька мова (2-й рік 

навчання) (підручник) 

Клименко Ю.М. 6 ТОВ 

«Методика 

Паблішинг» 

Наказ МОН від 
07.02.2014 
№ 123 

4 Французька мова (2-й рік 

навчання) (підручник) 

Чумак Н.П., 

Кривошеєва Т.В. 

6 ВД «Освіта» Наказ МОН від 
07.02.2014 
№ 123 

5 Французька мова (6-й рік 
навчання) (підручник) 

Клименко Ю.М. 6 Генеза Наказ МОН від 
07.02.2014 
№ 123 

6 Французька мова (для 
спеціалізованих шкіл з 
поглибленим вивченням 
французької мови) 
(підручник) 

Клименко Ю.М. 6 Генеза Наказ МОН від 
07.02.2014 
№ 123 

7 Французька мова (3-й рік 
навчання) ( підручник для 7 
класу закладів загальної 
середньої освіти) 

Чумак Н.П., 
Кривошеєва Т.В. 

7 ВД «Освіта» Наказ МОН від 
20.07.2015 № 
777 Лист МОН 
від 03.06.2020 
№ 1/11-3680 

8 Французька мова (3-й рік 
навчання) (підручник для 7 
класу закладів загальної 
середньої освіти) 

Клименко Ю.М. 7 ТОВ 
«Методика 
Паблішинг» 

Лист ІМЗО від 
12.10.2020 
№22.1/12-Г-840 

9 "Французька мова" 
підручник для 7 класу з 
поглибленим вивченням 
французької мови закладів 
загальної середньої освіти 

Клименко Ю.М. 7 Генеза Наказ МОН від 
20.07.2015 № 
777 Лист МОН 
від 02.06.2020 
№ 1/11-3633 

10 "Французька мова (7-й рік 
навчання)" підручник для 7 
класу закладів загальної 
середньої освіти 

Клименко Ю.М. 7 Генеза Наказ МОН від 
20.07.2015 
№ 777  Лист 
МОН від 
02.06.2020 
№ 1/11-3634 

11 "Французька мова (4-й рік 
навчання)" підручник для 8 
класу закладів загальної 
середньої освіти 
 

Клименко Ю.М. 8 ТОВ 
«Методика » 

Наказ МОН від 
10.05.2016 
№ 491, Наказ 
МОН від 
22.02.2021 
№243 

12 "Французька мова (4-й рік 
навчання)" підручник для 8 
класу закладів загальної 
середньої освіти 

Чумак Н.П., 
Кривошеєва Т.В. 

8 ВД «Освіта» Наказ МОН від 
10.05.2016 
№ 491, Наказ 
МОН від 
22.02.2021 
№243 

13 "Французька мова (8-й рік 
навчання)" підручник для 8 
класу закладів загальної 
середньої освіти 

Клименко Ю.М. 8 Генеза Наказ МОН від 
10.05.2016 
№ 491, Наказ 
МОН від 
22.02.2021 
№243 

14 Французька мова (5-й рік 
навчання) (підручник) 

Клименко Ю.М. 9 Методика 
Паблішинг 

Наказ МОН 
від 20.03.2017 
№ 417 

15 Французька мова (5-й рік 
навчання) (підручник) 

Чумак Н.П., 
Кривошеєва Т.В. 

9 Освіта Наказ МОН від 
20.03.2017 № 
417 

16 Французька мова (9-й рік 
навчання) (підручник) 

Клименко Ю.М. 9 Генеза Наказ МОН від 
20.03.2017 № 
417 

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/konkursniy-vdbr-pdruchnikv-dlya-7-klasu/nozemna-mova-frantsuzka-7-klas/frantsuzka-mova-3-y-rk-navchannya-pdruchnik-dlya-7-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-avt-chumak-n-p-krivosheeva-t-v/
https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/konkursniy-vdbr-pdruchnikv-dlya-7-klasu/nozemna-mova-frantsuzka-7-klas/frantsuzka-mova-3-y-rk-navchannya-pdruchnik-dlya-7-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-avt-chumak-n-p-krivosheeva-t-v/
https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/konkursniy-vdbr-pdruchnikv-dlya-7-klasu/nozemna-mova-frantsuzka-7-klas/frantsuzka-mova-3-y-rk-navchannya-pdruchnik-dlya-7-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-avt-chumak-n-p-krivosheeva-t-v/
https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/konkursniy-vdbr-pdruchnikv-dlya-7-klasu/nozemna-mova-frantsuzka-7-klas/frantsuzka-mova-3-y-rk-navchannya-pdruchnik-dlya-7-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-avt-chumak-n-p-krivosheeva-t-v/
https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/konkursniy-vdbr-pdruchnikv-dlya-7-klasu/nozemna-mova-frantsuzka-7-klas/frantsuzka-mova-pdruchnik-dlya-7-klasu-z-pogliblenim-vivchennyam-frantsuzko-movi-zakladv-zagalno-seredno-osvti-avt-klimenko-yu-m/
https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/konkursniy-vdbr-pdruchnikv-dlya-7-klasu/nozemna-mova-frantsuzka-7-klas/frantsuzka-mova-pdruchnik-dlya-7-klasu-z-pogliblenim-vivchennyam-frantsuzko-movi-zakladv-zagalno-seredno-osvti-avt-klimenko-yu-m/
https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/konkursniy-vdbr-pdruchnikv-dlya-7-klasu/nozemna-mova-frantsuzka-7-klas/frantsuzka-mova-pdruchnik-dlya-7-klasu-z-pogliblenim-vivchennyam-frantsuzko-movi-zakladv-zagalno-seredno-osvti-avt-klimenko-yu-m/
https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/konkursniy-vdbr-pdruchnikv-dlya-7-klasu/nozemna-mova-frantsuzka-7-klas/frantsuzka-mova-pdruchnik-dlya-7-klasu-z-pogliblenim-vivchennyam-frantsuzko-movi-zakladv-zagalno-seredno-osvti-avt-klimenko-yu-m/
https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/konkursniy-vdbr-pdruchnikv-dlya-7-klasu/nozemna-mova-frantsuzka-7-klas/frantsuzka-mova-pdruchnik-dlya-7-klasu-z-pogliblenim-vivchennyam-frantsuzko-movi-zakladv-zagalno-seredno-osvti-avt-klimenko-yu-m/
https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/konkursniy-vdbr-pdruchnikv-dlya-7-klasu/nozemna-mova-frantsuzka-7-klas/frantsuzka-mova-7-y-rk-navchannya-pdruchnik-dlya-7-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-avt-klimenko-yu-m/
https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/konkursniy-vdbr-pdruchnikv-dlya-7-klasu/nozemna-mova-frantsuzka-7-klas/frantsuzka-mova-7-y-rk-navchannya-pdruchnik-dlya-7-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-avt-klimenko-yu-m/
https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/konkursniy-vdbr-pdruchnikv-dlya-7-klasu/nozemna-mova-frantsuzka-7-klas/frantsuzka-mova-7-y-rk-navchannya-pdruchnik-dlya-7-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-avt-klimenko-yu-m/
https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/konkursniy-vdbr-pdruchnikv-dlya-7-klasu/nozemna-mova-frantsuzka-7-klas/frantsuzka-mova-7-y-rk-navchannya-pdruchnik-dlya-7-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-avt-klimenko-yu-m/


17 Французька мова (10-й рік 
навчання, рівень стандарту) 
(підручник) 

Клименко Ю.М. 10 Генеза Наказ МОН від 
31.05.2018 № 
551 

18 Французька мова (11-й рік 
навчання, рівень стандарту) 
(підручник) 

Клименко Ю.М. 11 Генеза Наказ МОН від 
12.04.2019 № 
472 

19 Французька мова (7-й рік 
навчання, рівень стандарту) 
(підручник) 

Клименко Ю.М. 11 Методика 
Паблішинг 

Наказ МОН від 
12.04.2019 № 
472 

20 Навчально-методичний 
комплект з французької мови 
«Sesame» для закладів 
загальної середньої освіти 

Юго Денісо, 
Маріан Капо 

4-
5 

ПП "ТСП" Зареєстрований 
у Каталозі 
надання грифів 
навчальній 
літературі та 
навчальним 
програмам за 
№ 2.0340-2021 
та 3.0452-2021 

21 Навчально-методичний комплект з 

французької мови «Супер Макс» 

для закладів загальної середньої 

освіти 

Юг Денізо, Катрін 

Маккар-Мартен 

5-
6 

Hachette Лист ІМЗО від 
28.02.2018 № 
22.1/12-Г-131 

22 Навчально-методичний комплект з 

французької мови «Merci!» для 

закладів загальної середньої освіти 

Adrien Payet, Isabel 

Rubio, Emilio Ruiz 

5-
8 

ТОВ "Лінгвіст" 

 

Зареєстрований 
у Каталозі 
надання грифів 
навчальній 
літературі та 
навчальним 
програмам за № 
3.0223-2021 

23 Навчально-методичний комплект 

«Decibel A1-A2» (4 рівні) з 

поглибленим вивчення 

французької мови 

 5-
9 

CLE 

INTERNATIO 

NAL 

 

24 Навчально-методичний комплект з 

французької мови «Альтер Его +» 

для спеціалізованих шкіл з 

поглибленим вивчення 

французької мови 

Анні Бертет, 

Еманнюель Дай, 

Катрин Юго, 

Веронік М. Кізірян, 

Монік Вандендріс 

9-
11 

Hachette Лист ІМЗО від 

12.10.2020 № 

22.1/12-Г-843 

25 Навчально-методичний комплект з 

французької мови «Le Mag'» для 

закладів загальної середньої освіти 

(поглиблене вивчення) 

Селін Імбер, 

Шарлотт Гастелло, 

Фаб'єн Галлон 

 

9-
11 

Hachette Лист ІМЗО від 

01.03.2018 № 

22.1/12-Г-144 

Іспанська мова 

1 Іспанська мова (2-й рік 
навчання) (підручник) 

Редько В.Г., 
Береславська 
В.І. 

6 Генеза Наказ МОН від 
07.02.2014 № 
123 

2 Іспанська мова (6-й рік 
навчання) (підручник) 

Редько В.Г., 
Береславська 
В.І. 

6 Генеза Наказ МОН від 

07.02.2014 № 

123 

 "Іспанська мова (3-й рік навчання)" 

підручник для 7 класу закладів 

загальної середньої освіти 

Редько В.Г., 

Шмігельський І.С. 
7 Генеза Наказ МОН від 

20.07. 2015 № 

777 Лист МОН 

від 02.06.2020 № 

1/11-3648 

 "Іспанськамова (7-й рік навчання)" 

підручник для 7 класу закладів 

загальної середньої освіти 

Редько В.Г., 
Береславська 
В.І. 

7 Генеза Наказ МОН від 

20.07. 2015 № 

777 Лист МОН 

від 02.06.2020 № 



1/11-3649 

 "Іспанська мова (4-й рік навчання)" 

підручник для 8 класу закладів 

загальної середньої освіти 

Редько В.Г., 

Цимбалістий І.Ю. 
8 Генеза Наказ МОН від 

10.05.2016 № 

491, Наказ МОН 

від 22.02.2021 

№243 

 "Іспанська мова (8-й рік навчання)" 

підручник для 8 класу закладів 

загальної середньої освіти 

Редько В.Г., 

Береславська В.І. 

8 Генеза Наказ МОН від 

22.02.2021 №243 

 Іспанська мова (5-й рік навчання) 

(підручник) 

Редько В.Г., 

Береславська В.І. 

9 Генеза Наказ МОН від 

20.03.2017 № 

417 

 Іспанська мова (9-й рік навчання) 

(підручник) 

Редько В.Г., 

Береславська В.І. 

9 Генеза Наказ МОН від 

20.03.2017 № 

417 

 Іспанська мова (6-й рік навчання, 

рівень стандарту) (підручник) 

Редько В.Г., 

Береславська В.І. 

10 Генеза Наказ МОН від 

31.05.2018 № 

551 

 Іспанська мова (10-й рік навчання, 

рівень стандарту) (підручник) 
Редько В.Г., 

Береславська В.І. 

10 Генеза Наказ МОН від 

31.05.2018 № 

551 

 Іспанська мова (10-й рік навчання, 

рівень стандарту) (підручник) 
Редько В.Г., 

Береславська В.І. 

11 Генеза Наказ МОН від 

12.04.2019 № 

235472 

 Іспанська мова (11-й рік навчання, 

рівень стандарту) (підручник) 
Редько В.Г., 

Береславська В.І. 

11 Генеза Наказ МОН від 

12.04.2019 № 

235472 

 

Для ефективного забезпечення здобувачів  освіти у різних регіонах, з урахуванням 

тимчасово переміщених учнів, є можливість користуватися електронними версіями чинних 

підручників, які представлені для скачування на сайті 

https://imzo.gov.ua/pidruchniki/elektronni-versiyi-pidruchnikiv/ 

 

З метою індивідуалізації навчання учитель може у зручний для нього і методично 

доцільний спосіб створити безпечне освітнє середовище на будь-якій онлайн освітніх 

платформах чи у додатках (Google Workspace, Google Classroom, Нові Знання, HUMAN.UA) і 

комунікаційних онлайн сервісах та інструментах (Zoom, Skype, Team, базові сервіси Google: 

Gmail, Календар, Meet, Jamboard, Chat, Hangouts, YouTube та інші).  

За ініціативи проєкту DECIDE (Decentralization for Improved Democratic 

Education),  який впроваджується ГО DOCCU та PHZH International Projects in Education – 

IPE за підтримки Embassy of Switzerland in Ukraine / Посольство Швейцарії в Україні було 

надано можливості пошуку відповідей на питання організації освітнього процесу, 

дистанційне навчання під час воєнного стану: https://eo.gov.ua/osvita-pid-chas-voyennoho-

stanu-30-zapytan-ta-vidpovidey/2022/04/18/ 

 

Безкоштовні онлайн-ресурси для організації дистанційного навчання  

Англійська мова.  

Британська Рада: Навчання різних вікових груп: практичні ресурси, плани уроків тощо 

https://www.teachingenglish.org.uk/resources. Низка різноманітних коротких курсів для 

вчителів на FutureLearn https://www.teachingenglish.org.uk/training.  Тематичний блог для 

вчителів: дистанційне навчання https://tinyurl.com/y8lesqzd. Путівник із дистанційного 

https://imzo.gov.ua/pidruchniki/elektronni-versiyi-pidruchnikiv/
https://www.facebook.com/hashtag/decide?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWT8yiRIBhstabI5eYrVsgCKggP1BC8NTrNH-6h_SilJGIOD_CNCYYoFuMxAr7EWqetLk3YSzsXfZ0ZhpjUIRpwKocq93PbwI8yadHg0Eke59mKCDjhFttJRoQ2jBK14EzG4QUC9gR9lHPQgHmrhCTURziEa8NhNNQLlTNfdYFAng&__tn__=*NK-R
https://eo.gov.ua/osvita-pid-chas-voyennoho-stanu-30-zapytan-ta-vidpovidey/2022/04/18/
https://eo.gov.ua/osvita-pid-chas-voyennoho-stanu-30-zapytan-ta-vidpovidey/2022/04/18/
https://www.teachingenglish.org.uk/resources
https://www.teachingenglish.org.uk/training
https://tinyurl.com/y8lesqzd


навчання https://tinyurl.com/ydgtesyo . Публікація «Інновації в освіті: дистанційне навчання 

https://tinyurl.com/y8kqp5qz. Навчальний відео-серіал Word on the street (рівні В1, В2) 

https://tinyurl.com/yc44nndh . Аудіо-серіал Big City Small World (рівень В1) 

https://tinyurl.com/rlgq7j2 . Колекція ресурсів для розвитку мовленнєвих умінь 

https://learnenglish.britishcouncil.org/skills .  

Граматичний практикум https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar , Лексичний практикум 

https://learnenglish.britishcouncil.org/vocabulary. 

Express Publishing: Матеріали для сприймання на слух (рівні А2 – В1), плани уроків, 

формувальне оцінювання https://foliobooks.com.ua/ua-teachers-room . Безкоштовні ресурси для 

вчителів від видавництва: робочі аркуші, картки, аудіо-аписи, портфоліо та багато іншого 

https://tinyurl.com/y9dk9nca .  

Linguist  – Cambridge University Press – MMPublications Дистанційне навчання (1 – 4 класи): 

Quick Minds https://bit.ly/2xGdCeV . Super Safari https://bit.ly/3eH0HtB . Kid’s Box 

https://bit.ly/2RXm93H  . Дистанційне навчання (5 – 9 класи): Eyes Open https://bit.ly/2zmAS1R  

Think https://bit.ly/3brzFVe , Prepare https://bit.ly/2wXqdK4 .  

Дистанційне навчання – підготовка до складання Кембриджських іспитів: Objective 

https://bit.ly/2Y2gDRv  Compact https://bit.ly/2RVJ1AA  Complete https://bit.ly/2Vs2QBN  Fun 

Skills (Starters) https://tinyurl.com/y9jhesw9  Fun Skills (Movers) https://tinyurl.com/ydyx6o8c  

Fun Skills (Flyers) https://tinyurl.com/y83s43rn . Безкоштовний інтерактивний додаток, аудіо, 

додаткові ресурси, підручники, книги для вчителя та інше до курсу Quick Minds for Ukraine 

підручники, книги для вчителя та інше до курсу Quick Minds for Ukraine 

https://tinyurl.com/y77lj6me . Методичні поради, посилання на платформи для організації 

дистанційного навчання та інше: Quizlet https://tinyurl.com/y8yl7oel . Kahoot 

https://tinyurl.com/y9x5n54z . Blackboard https://tinyurl.com/yd5n42a7 . Використання 

візуальних елементів https://tinyurl.com/y8gkyof9 . Дія та взаємодія – важливі складники 

дистанційного навчання у початковій школі https://tinyurl.com/ybhj8jqs . Відеоуроки Smart 

Junior for Ukraine для учнів 1-3 класів https://tinyurl.com/ybdmk5qv .  

Oxford University Press Навчаємося вдома: вебінари, блоги, корисні поради, ідеї, завдання та 

інше https://tinyurl.com/ycsvcuuh¸ Вчительські спільноти, вебінари, підписка на професійні 

розсилки, домашнє читання тощо https://tinyurl.com/y9lcqxuu. Оцінювання: активності, які 

допомагають учням продемонструвати те, що вони знають https://tinyurl.com/y7fnqnek . 

Адаптивне тестування у вивченні англійської мови https://tinyurl.com/y7vn7g66  Оцінювання 

глобальних умінь https://tinyurl.com/y74fcmzz . Створення тестів для підлітків 

https://tinyurl.com/y98koce9 . Серія вебінарів для вчителів на тему оцінювання 

https://tinyurl.com/y8tejpna   

Pearson - DINTERNAL EDUCATION Освітній сайт «Пірсон» Україна 

https://www.pearson.eu/cee/ukraine/homepage/ . ESAP – практичний, методичний порадник для 

проведення онлайн уроків, яким безкоштовно можуть користуватися вчителі англійської 

https://bit.ly/38ZERn9. Pearson English Portal – онлайн платформа для цифрових компонентів, 

https://bit.ly/3wZ9Vv8 . MyEnglishLab – інтерактивна онлайн практика online practice, з 

оцінюванням на  Pearson English Portal, https://bit.ly/3LWC2kc . English Academies – 

платформа з безкоштовними ресурсами для вчителів та матеріалами (Навчальні академії) для 

учнів різних вікових категорій, які супроводжують основні навчально-методичні матеріали 

Пірсон https://bit.ly/3GAGljZ . 
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Video trainings – записані відеотренінги, у тому числі з онлайн викладання, 

https://bit.ly/3t8qcwJ 

Articles - статті методичної тематики, https://bit.ly/3GwQH4B 

o Чотири способи, якими можна забезпечити онлайн навчання молодших школярів - 

https://bit.ly/3x0RIgK 

o Як підготувати і провести цікавий онлайн урок для підлітків - https://bit.ly/38TTqsz 

o Як забезпечити ефективний менеджмент під час онлайн уроку - 

https://bit.ly/3M22NDV 

o Як покращити онлайн навчання за рахунок створення привабливого онлайн 

середовища - https://bit.ly/3M3M7vV. 

 MACMILLAN EDUCATION Початкова школа: https://macmillanukraine.com/distance-learning . 

Середня та старша школа https://macmillanukraine.com/distance-learning .                     

Відеоінструкції стосовно роботи з онлайн-ресурсами 

https://www.youtube.com/channel/UCy6NceQPLfFGjKuq6l8l-3w/playlists . Вебінари з 

експертами по дистанційному навчанню https://www.macmillanenglish.com/tr/distance-

teaching-and-learning-hub/knowhow/webinars .  

Для учнів, які з певних обставин не можуть долучитися до навчання під керівництвом 

педагогів, підготовлено Всеукраїнський єдиний розклад (https://mon.gov.ua/ua/vseukrayinskij-

rozklad), у якому систематизовано навчальні загально-розвивальні матеріали для 

самостійного опрацювання. 

 Французька мова  

Базовий інтернет-ресурс з французької мови для батьків 

https://tinyurl.com/yazfnkcu . Базовий інтернет- ресурс для вчителів французької 

мови https://tinyurl.com/y9vvjahb . Базовий інтернет-ресурс для учнів, 

навчальний додаток https://tinyurl.com/y88q3zv2 .  

Сайти для безкоштовного вивчення французької мови: для учнів усіх рівнів 

https://tinyurl.com/y8rdoynx , https://www.bonjourdefrance.com . Безкоштовні 

онлайн тести для перевірки рівня володіння французькою мовою 

https://tinyurl.com/ydgg4g2t , https://tinyurl.com/y9sclmem   

https://tinyurl.com/yc4a9ehu . Додатки для вивчення французької мови 

https://www.lingozing.com/fr , https://babadum.com .  Безкоштовний навчальний 

кібержурнал для вивчення французької мови в режимі онлайн 

https://tinyurl.com/ybxslzms , https://tinyurl.com/ybgtd3ow , 

https://tinyurl.com/y7xftroq , https://espacevirtuel.emdl.fr/ . IFprofsUkraine – 

соціальна мережа професійного типу, яка об’єднує франкомовних освітян 

України https://ua.ifprofs.org . Навчальні матеріали для вчителів французької 

мови, з використанням актуальних подій у Франції та світі 

https://tinyurl.com/ybxslzms , https://tinyurl.com/ybgtd3ow , 

https://espacevirtuel.emdl.fr . Допоміжний сайт з вивчення французької мови 

https://www.zerodeconduite.net . PROFLE+ – навчальна онлайн платформа для 

вчителів французької мови https://www.ciep.fr/formation/profle-plus  

http://www.cned.fr/inscription/8PFLEDIX . Відкриті курси (MOOC) для 
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викладання французької мови https://mooc.cavilam.com . IFOS навчальна 

платформа для викладання професійної французької мови 

https://ifos.institutfrancais.com. 

Німецька мова  

Сайт для вчителів,  які викладають німецьку на початковому етапі навчання 

http://www.jungschar.com/index.htm . Різноманітний дидактичний матеріал для уроків, 

позакласних заходів, а також підвищення рівня  самоосвіти педагогів  http://www.goethe.de. 

Цікаві ігри на німецькій  http://www.spielekiste.de. Німецькі дитячи римівки, пісні та вірші 

http://www.kinderreimeseite.de/index.php. Дитячі німецькі пісні на різні теми, з нотами та 

мелодіями http://ingeb.org/kinderli.html . Німецькі жартівливі питання, загадки, експерименти 

та багато цікавої інформації http://www.kinderbrockhaus.de. Інтерактивний навчально-ігровий 

сайт німецького мультфільму JoNaLu від телеканалу KiKa спільно з ZDFtivi 

http://www.tivi.de/fernsehen/jonalu/start/index.html. Мистецтво Німеччини 

http://www.museen.de, http://www.galerie.de, http://www.archinform.de.  

Німецька як  іноземна 

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 

7. Spiele für Schüler. 

8. Guten Morgen Kikus 

9. Organisation der Unterrichtsstunde 

10. Spiele und Rätseln  

11. https://i-ranok.com/nimetska_mova5 
Die wichtigsten Internet-Quellen zum Deutschlernen 

1. 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. 

СПІЛКУВАННЯ НІМЕЦЬКОЮ МОВОЮ: 

Це одна з основних складових ефективного вивчення мови, тому сайти для спілкування з 

носіями мови, а також з тими, хто, як і ви, намагається її вивчити, стануть вам в нагоді: 

Gospeaky.com 

Babbel.com 

Babelvillage.com 

Interpals.net 

 

Kinderportfolio für das erste Fremdsprachenlernen (Goethe-Institut) 
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 https://www.goethe.de/resources/files/pdf22 /Kinderportfolio_ds.pdf 

Europäisches Portfolio der Sprachen  

 http://www.sprachenportfolio.de/PDF/Grund portfolioOnline.pdf 

https://online-lernen.levrai.de/   

Das kostenlose Lernportal 

DEUTSCHLERNERBLOG 

Сайти для вивчення німецької мови: 

HABLA CULTURA – вивчення  іспанської у контексті культури та традицій іспаномовних 

країн https://hablacultura.com/  

VIDEO ELE –  відеоуроки на різноманітні теми та  допоміжні матеріали у вигляді PDF-файлу з 

транскриптом аудіо та додатковими вправами.  

Береснєва Н.В. 

Юрченко Т.В. 

Сенчина Н.Г. 
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