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ВСТУП – СПІЛЬНОТИ ПРАКТИКИ
"Найцінніший ресурс, який мають усі вчителі: один одного. Без співпраці, наше
зростання обмежується нашими власними перспективами.” ~ Роберт Джон
Мейхан (http://robertjohnmeehan.com/)
Спільна робота позитивно впливає, як на професійний розвиток, так і на вдосконалення
навчальних програм, тому що таким чином вчителі розвивають компетентність і практику
та самостійну ефективність. Тобто, розвивають власність на зміни. Професійне навчання
через спільне проектування у командах, яке є специфічним та пов'язаним із навчальним
планом, впливає на потенціал усієї освітянської сфери.
Основні переваги спільноти практики для вчителів мови (і не тільки):
Співпраця з розробкою грамотності сприяє вивченню учня та вчителя.
Спільна робота із складання уроків формує професійний вміст викладачів та грамотність
учнів.
Яке конкретне свідчення цього процесу?
- просування складних дискусій
- побудова навичок критичного мислення як у вчителів, так і учнів
- створення навчального плану зі значенням і ціллю
- встановлення середовищ для глибоких мислителів
- посилення вчителів у всіх предметних областях
- підтримка планування для кращого та швидшого результату
- здатність створювати онлайнову навчальну аудиторію через творчість та
персоналізацію
- заохочення мислення поза полем знань і умінь
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Зразки спільнот:
https://www.facebook.com/groups/1664721287147071/
Академія інноваційного розвитку освіти
http://osvita-mk-bobr.blogspot.com/2018/03/
Блог освітянської спільноти міста Бобринця
http://bsv.in.ua/
Буртовий Сергій Вікторович - Блог завідувача Кафедри теорії і методики середньої освіти
https://www.facebook.com/groups/844649238918653/
Група вчителів початкових класів `Вчитель вчителю, учням та батькам`
https://www.facebook.com/groups/1781750832077600/
Мово рідна, слово рідне
https://www.facebook.com/nevgamovni.ua/
Невгамовні - Сімейний портал новин
https://www.facebook.com/nop.ukraine.school/
Новий Освітній Простір
http://gohigher.org/practice
ПРАГНИ! ВИЩЕ: Спільнота для навчання і викладання
https://plus.google.com/communities/103768583285905310260/stream/eb913f88-88f3-4317-80ca30b9e4c3b07c
Спільнота вчителів початкової школи
https://plus.google.com/communities/103341293804907225938
Спільнота вчителів-філологів
https://www.facebook.com/groups/211691996088158/
Oomroom Teachers of Ukrainian Community of Practice / Спільнота практики Умрум для вчителів
української мови
https://www.facebook.com/groups/ukr.claccroom/
Український Google Classroom
https://www.facebook.com/groups/ict.in.ua/about/
Уміти Вчити - Спільнота Освітян
https://www.facebook.com/groups/202312453656626/
Форум Спілки Українських Освітян Діаспори
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УМРУМ (www.oomroom.com - український навчальний веб-портал,
що відповідає CEFR (Загальноєвропейським рекомендаціям з мовної
освіти) – озвучений відеосюжет У. Підзамецької
 Посилання на MS One Drive; можна як слухати, так і переглядати в Інтернеті:
https://1drv.ms/p/s!As8gMjomc5voh44_EDLDAQdXct_t3w
 Посилання на Google Drive; щоб прослухати та проглянути, потрібно завантажити
презентацію:
https://drive.google.com/file/d/1shEfFG71Et4JvoVbLGWQEIcZ8cTt2sZr/view?usp=sharing

Різновидні ресурси для вивчення української мови
Впровадження інтерактивних технологій на уроках української мови та літератури
https://dorobok.edu.vn.ua/article/view/1229
Горох — онлайн-бібліотека найбільш корисних словників української мови
https://goroh.in.ua/
Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови
та літератури
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://osvita.ua/doc/files/news/83/8360/inovats_u
kr.doc
Мислово – словник сленгу та сучасної української мови, який творять користувачі
http://myslovo.com/?page_id=212
Мова ДНК Нації
https://ukr-mova.in.ua/
Новітні технології навчання учнів на уроках української мови та літератури
https://www.slideshare.net/ltymnevaLA/ss-28575562
ТОП-15 сайтів українською мовою для розвитку дитини
http://www.uaua.world/889/?utm_source=facebook&utm_medium=svitoukr&utm_campaign=ukrsayty

Українська мова для іноземців (B1-B2)
https://global-ukraine.com/business-hub/knygy/navchalna-literatura/ukrayinska-mova-dlya-inozemtsiv/
Цілодобове радіо з аудіоказками українською мовою
https://kazky.suspilne.media/online
Чинний правопис
https://ukrainskamova.com/
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Reading and language arts instructional support materials
(Матеріали на підтримку читання та вивчення мови)
http://www.readwritethink.org/search/?resource_type=16
Як українські діти вивчають українську мову за кордоном?
https://www.radiosvoboda.org/a/28731895.html
Storytelling using maps
(Розповіді за допомогою карт)
http://storymaps.arcgis.com/en/
Use EDpuzzle to Make YouTube a Powerful Educational Tool
(Використовуйте EDpuzzle, щоб зробити YouTube потужним освітнім інструментом)
https://tommullaney.com/2015/10/03/use-edpuzzle-to-make-youtube-a-powerful-educational-tool/

Візуальна підтримка вивчення мови та інших предметів
(фотографії; відеосюжети; комікси; мультики; афіші; інфографіка)
A beginner’s guide to Google Photos
(Посібник для початківців Google Фото)
https://www.theedublogger.com/google-photos-guide/
Crash! Bang! Boom! How to add Google Drawings comic strips to your class
(Як додати комікси Google Drawings до класних завдань)
https://ditchthattextbook.com/2017/12/20/crash-bang-boom-how-to-add-google-drawings-comicstrips-to-your-class/
Create Speaking Activities Based on Sequences of Images
(Створення мовлєнних завдань на основі послідовностей зображень)
http://quickshout.blogspot.ca/2017/09/create-speaking-activities-based-on.html
Here is an excellent tool to create comic characters to use in your presentations
(Ось чудовий інструмент для створення комічних персонажів у ваших презентаціях)
http://www.educatorstechnology.com/2017/11/here-is-excellent-tool-to-createcomic.html?utm_content=buffer6d7eb&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign
=buffer&m=1
Instagram – Learn Ukrainian In Pictures
(Інстаграм - вивчайте українську мову в картинках)
https://www.instagram.com/learn_ukrainian_in_pictures/
Канал ``Добродій`` (Ю. Журавель)
https://www.youtube.com/channel/UCgO8rtambEQ8eZpuAMVDSxQ/videos
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Найкращі українські мультфільми. ТОП 50. Найбільший список.
http://www.kozakorium.com/naykraschi-ukrayinski-multfilmy-top-50-naybilshyy-spysok/
90 Years of Ukrainian Animation 1927-2017
(90 років української анімації 1927-2017)
https://www.linkedin.com/pulse/90-years-ukrainian-animation-1927-2017-learnukrainian/?trackingId=Fzzf5gH9tuvPqol%2BfIIU3w%3D%3D
6 good web tools to help students create 3D models
(6 хороших веб-інструментів, які допоможуть студентам створювати 3D-моделі)
http://www.educatorstechnology.com/2017/12/6-good-web-tools-to-helpstudents.html?utm_content=buffer8d588&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campa
ign=buffer

Народознавство і Мистецтво
Мистецький Хайвей: Сайт Відділу документів з мистецтва є частиною бібліотечного порталу
lib.kherson.ua
http://art.lib.kherson.ua/arheologichniy-slovnik.htm
Тhe living musical folklore of Ukrainian villages
(Живий музичний фольклор українських сіл)
http://www.polyphonyproject.com/

Підручники
Географія – Історія: Пізнавай світ разом із нами!
http://www.osvitanet.com.ua/
Інститут Передових Технологій (карти, атласи)
http://www.iat.kiev.ua/
Новий довідник історії України
https://history.vn.ua/book/new/index_d.html
Українська мова для іноземців. Крок за кроком
https://folio.com.ua/books/Ukrayinska-mova-dlya-inozemciv-Krok-za-krokom
Українська мова 1-4 класи. Стікербук.
https://onemorebook.com.ua/book/ukrayinska-mova-1-4-klasi-stikerbuk/
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Генератори практичних завдань
На допомогу вчителям та вихователям: проект «Розвиток дитини» пропонує генератори
практичних завдань, які дозволяють створювати завдання для дітей різного віку з
математики, читання та письма за заданими параметрами. Генератори допоможуть
реалізувати індивідуальний підхід до навчання, створивши завдання з урахуванням рівня
розвитку і можливостей певної дитини.
Генератор головоломки "Знайди слова":
https://childdevelop.com.ua/generator/letters/puzzle.html
Генератор головоломки "Анаграми":
https://childdevelop.com.ua/generator/letters/anagram.html
Генератор звичайних прописів:
https://childdevelop.com.ua/generator/letters/propisi.html
Генератор прописів друкованих літер:
https://childdevelop.com.ua/generator/letters/propisi_print.html
Генератор прописів імені дитини:
https://childdevelop.com.ua/generator/letters/propisi_name.html
Генератор кросвордів:
https://childdevelop.com.ua/generator/letters/cross.html
Генератор "З'єднай слова та картинки":
https://childdevelop.com.ua/generator/letters/words_pics.html
Генератор завдання "Випадкові слова - склади свою історію":
https://childdevelop.com.ua/generator/letters/randomwords.html
Генератор завдань "Швидкочитання":
https://childdevelop.com.ua/generator/letters/speedreading.html
Генератор завдань "Склад числа":
https://childdevelop.com.ua/generator/math/sklad_of_number.html
Генератор завдань "Зв’язок арифметичних дій":
https://childdevelop.com.ua/generator/math/number_composition.html
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Генератор завдань "Числова піраміда":
https://childdevelop.com.ua/generator/math/math_pyramids.html
Генератор завдань з додавання:
https://childdevelop.com.ua/generator/math/add.html
Генератор завдань з віднімання:
https://childdevelop.com.ua/generator/math/sub.html
Генератор завдань з множення:
https://childdevelop.com.ua/generator/math/mul.html
Генератор завдань з ділення:
https://childdevelop.com.ua/generator/math/div.html
Онлайн-тест пробного ЗНО-2018 з української мови
http://osvita.ua/test/60358/

Методичні та педагогічні поради
Віртуальна школа професійного становлення молодого педагога
http://teacher.ed-sp.net/index.php?option=com_content&view=article&id=135%3A2013-05-22-10-5524&Itemid=25
Всі предмети - Освіта - Домоміжні та довідкові матеріали
http://www.subject.com.ua/
Iнтерактивні технології на уроках української мови в початкових класах
https://vseosvita.ua/library/interaktivni-tehnologii-na-urokah-ukrainskoi-movi-v-pocatkovih-klasah8587.html
#книгоНУШ. 36 книжок для розвитку освітян
http://nus.org.ua/articles/knygonush-37-knyzhok-dlya-rozvytku-osvityan/
Лицем до дитини
(всестороння навчальна програма для учнів молодших класів)
http://www.lycem-do-dytyny.com/home
5 способів використання YouTube Live у школі
http://www.freetech4teachers.com/2018/04/5-ways-to-use-youtube-live-inschool.html#.WtZWCojwaUl
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5 технологій майбутнього, які проникають в українські школи вже зараз
https://osvitoria.media/experience/5-tehnologij-majbutnogo-yaki-pronykayut-v-ukrayinski-shkoly-vzhezaraz/
3D-принтер у школі (покрокові інструкції)
http://dystosvita.blogspot.com/2018/03/3d.html
Цеглинка за цегинкою: як використовувати LEGO на уроках
https://osvitoria.media/experience/tseglynka-za-tseglynkoyu-yak-vykorystovuvaty-lego-naurokah/?utm_source=push-notification&utm_medium=push-world&utm_campaign=push
Чотири закони імпровізації для вчителів
https://osvitoria.media/experience/chotyry-zakony-improvizatsiyi-dlya-vchyteliv-2/?utm_source=pushnotification&utm_medium=push-world&utm_campaign=push
Шкільне Життя
https://www.schoollife.org.ua/
Як використовувати інновації у школі. топ-4 підказки для вчителів та батьків
http://tvoemisto.tv/exclusive/yak_vykorystovuvaty_innovatsii_u_shkoli_top4_pidkazky_dlya_vchyteliv_
ta_batkiv_92887.html
Як цікаво розказати про Тараса Шевченка в першому класі? Інтегровані матеріали для
тематичних днів
http://nus.org.ua/articles/yak-tsikavo-rozkazaty-pro-tarasa-shevchenka-integrovani-materialy-dlyatematychnyh-dniv/
Google Secrets (Секрети Ґооґл – методичні поради)
http://rechargelearning.blogspot.ca/2017/04/google-secrets-even-more-google-goodness.html
Here is another great web tool for creating educational visuals and posters
(Ось ще один чудовий веб-інструмент для створення навчальних візуальних матеріалів та
плакатів)
https://www.educatorstechnology.com/2018/02/here-is-another-great-web-tool-for.html
Personal pages for language teachers
Особисті сторінки для вчителів мови
https://edtag.me/
Teachers guide to using QR codes in instruction
(Посібник для вчителів щодо використання QR-коду в інструкції)
https://www.educatorstechnology.com/2018/05/teachers-guide-to-using-qr-codes-in.html
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Teachers resources and professional development across the curriculum - Interactive lesson plans
(Ресурси для вчителів та професійний розвиток за навчальним планом - Інтерактивні плани
уроків.) *3D-моделювання та багато іншого
https://www.learner.org/interactives/
Why Students Learn Better When They Teach (+ 4 Activities)
(Чому учні краще вчаться, коли навчають інших (+ 4 заняття)
http://www.bamradionetwork.com/edwords-blog/why-students-learn-better-when-they-teach-4activities

Освітні видавництва
Видавнича група Основа (*компакт диски з усіх предметів)
http://osnova.com.ua/

Віртуальні збірки
Літературне Місто. Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.
http://litmisto.org.ua/?page_id=3201

Молодіжна література
Нові українські книги, що змусять дітей забути про ґаджети
http://lviv1256.com/lists/novi-ukrajinski-knyhy-scho-zmusyat-ditej-zabuty-pro-gadzhety/
Футбольні детективи (вебсайт з навчальними рекомендаціями і матеріалaми про цю повість)
http://futbolnidetektyvy.com/

Формативна оцінка
Creating and using rubrics for assessment
(Створення та використання рубрик для оцінки)
https://wwwcs.uwstout.edu/soe/profdev/rubrics.cfm#math%20Creating%20and%20Using%20Rubrics%
20for%20Assessment
(Eлектронний відгук як риштувана навчальна стратегія в онлайн-класі:)
Alharbi, W. (2017). E-feedback as a scaffolding teaching strategy in the online language classroom.
Journal of Educational Technology Systems, 46(2), 239-251. doi:10.1177/0047239517697966
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Here is an interesting new tool for creating interactive video quizzes
(інструмент для створення відео-вікторини)
http://www.educatorstechnology.com/2017/10/here-is-interesting-new-toolfor.html?utm_content=buffer4f50e&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=b
uffer
Open Source E-Portfolios
(Електронний портфель із відкритим кодом)
https://mahara.org/
Student Assessment (Оцінка студентів)
https://cybraryman.com/assessments.html
10 Best Tools for a 5-Minute Formative Assessment
(10 найкращих інструментів для 5-хвилинної формативної оцінки)
http://blog.whooosreading.org/5-minute-formative-assessment/

Навчання в онлайн режимі / корисні вебсайти
Як створити он-лайн курс в Microsoft OneNote Class Notebook?
https://www.udemy.com/onenote-classroom/?couponCode=WELCOME10
4 educational websites to transform your class into an interactive learning space
(4 освітні веб-сайти для перетворення вашого класу в інтерактивний навчальний простір)
http://www.educatorstechnology.com/2017/08/4-educational-websites-totransform.html?utm_content=buffer42f9a&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_camp
aign=buffer

Глобальне навчання
НВК ВСЕЗНАЙКО: Перша українська дистанційна початкова школа з міжнародним визнанням
http://www.eduworld.in.ua/
GlobalLab is an online platform that facilitates collaborative student projects using crowdsourcing
(GlobalLab. Oнлайнова платформа, що сприяє спільним студентським проектам,
використовуючи краудсорсинг)
https://globallab.org/en/#.Wd-C6mwY59C
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Системи управління навчанням
Швидка автоматизація типових освітніх завдань
https://us.flow.microsoft.com/uk-ua/collections/education/
LAMS (Learning Activity Management System)
(Система керування діяльністю з відкритим кодом)
https://www.lamsfoundation.org/

Соцмережі у навчанні
Як вчителю з користю використовувати соцмережі на уроках
http://hardkonovalenko.blogspot.com/2017/02/blog-post_5.html
100 Inspiring Ways to Use Social Media In the Classroom
(100 надихаючих способів використання соціальних медіа в класі)
https://www.onlineuniversities.com/blog/2010/05/100-inspiring-ways-to-use-social-media-in-theclassroom/
10 ways to use Facebook in the classroom
(10 способів використання Фейсбуку в класі)
http://www.theedadvocate.org/10-ways-use-facebookclassroom/?utm_content=bufferc0735&utm_medium=social&utm_source=linkedin.com&utm_campaig
n=buffer
25 lesson ideas to use social media in the classroom!
(25 ідей для уроків з використанням соціальних мереж у класі!)
https://www.bookwidgets.com/blog/2018/03/25-lesson-ideas-to-use-social-media-in-the-classroom

Підтримка студентських досліджень
Довідник цікавих фактів та корисних знань
http://dovidka.biz.ua/
Допомога з домашніми завданнями
https://znanija.com/task/1883362
Підготовка вечірнього штурму: що відбувалося на Майдані 18 лютого 2014-го
(ВІДЕОРЕКОНСТРУКЦІЯ)
https://hromadske.ua/posts/pidhotovka-vechirnoho-shturmu-shcho-vidbuvalosia-na-maidani-18liutoho-2014-ho-videorekonstruktsiya
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4 great search extensions for teachers and educators
(4 чудових інструментів розширеного пошуку для вчителів та вихователів)
http://www.educatorstechnology.com/2017/11/4-great-search-extensions-forteachers.html?utm_content=bufferb4d5e&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campa
ign=buffer
Turn a Set of Physical Sticky Notes Into Digital Ones With Padlet's Catscan
(Перетворіть набір фізичних наклейних нотаток на цифрові за допомогою Padlet Catscan)
https://www.freetech4teachers.com/2018/06/turn-set-of-physical-sticky-notesinto.html#.Wx1fmopKiUl

Цифрова підтримка спільної / групової роботи
5 Alternatives to Padlet (collaborative digital sticky notes)
(5 Альтернатив Падлету (спільні цифрові нотатки)
http://www.freetech4teachers.com/2018/04/5-alternatives-to-padlet.html#.WsiwK4jwaUk
8 Apps for Creative Collaboration in the Classroom
(цифрові додатки спрямовані на співпрацю)
http://blog.whooosreading.org/creative-collaboration-apps/
How to Use Padlet's New Broadcast Feature
(Як використовувати нову трансляційну функцію Padlet):
http://www.freetech4teachers.com/2018/03/how-to-use-padlets-new-broadcastfeature.html#.WsZuKYjwaUl

Презентації
Створення он-лайн презентації з PowerPoint файлів
http://svitppt.com.ua/
7 Screencasting Tools That Work on All Computers
(7 інструментів скрінкастингу, які працюють на всіх комп'ютерах)
http://practicaledtech.com/2017/12/24/practical-ed-tech-tip-of-the-week-7-screencasting-tools-thatwork-on-all-computers/
SlideWiki...Create, Share and Enjoy Presentations
(SlideWiki ... Створюйте, діліться та насолоджуйтеся презентаціями)
https://slidewiki.org/
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Віртуальні експедиції / Віртуальна Реальність/ Google Cardboard
Launch Tour Builder Tours in Google Earth
(Віртуальні експедиції за використанням Google Tour Builder та Google Earth)
http://www.controlaltachieve.com/2017/09/tour-builder-to-earth.html
Your students can create virtual reality expeditions
(Середовища віртуальної реальності)
https://www.iste.org/explore/articleDetail?articleid=683

Гейміфікація / Ігрофікація
Три квести, які вчитель може організувати на уроці
https://osvitoria.media/experience/try-kvesty-yaki-vchytel-mozhe-organizuvaty-na-svoyemu-urotsi/
Blended games for the classroom using your content
(Змішані ігри в класі)
https://www.blendedplay.com/
Create your own digital breakout game
(Створити свою власну цифрову проривну гру)
http://www.freetech4teachers.com/2017/10/how-to-create-digital-breakoutgame.html?utm_content=buffere22e8&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign
=buffer#.WfpnA2iPKUl
12 Great Web Tools for Creating Educational Games
(12 чудових веб-інструментів для створення навчальних ігор)
http://www.educatorstechnology.com/2017/08/12-great-web-tools-forcreating.html?utm_content=buffer7b1ca&utm_medium=social&utm_source=linkedin.com&utm_campa
ign=buffer
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