
Англійська мова 

https://www.bbc.co.uk/learningenglish/  

BBC Learning English —  відділення BBC, присвячене вивченню англійської 

мови. На сайті доступні навчальні курси для різних рівнів. Частина курсів 

поділяється за тематикою. 

 

https://learnenglish.britishcouncil.org/  

British Council LearnEnglish — ресурс для вивчення англійської мови. На сайті 

можна вивчати граматику, лексику, покращувати навички з письма та вимови. 

 

https://uk.duolingo.com/  

Duolingo — платформа для вивчення іноземних мов. Англійську можна вивчати 

як на сайті проекту, так і за допомогою мобільного додатку. Додаток зручний 

для початківців, які хочуть зрозуміти базові лексичну та граматичну структуру 

мови. Вправи для рівня Intermediate та Advanced також доступні. 

 

https://www.engvid.com/  

engVId — сайт з відеоуроками для вивчення англійської, поділений за 

тематичним вивченням. Ті, хто хочуть здати міжнародний екзамен IELTS чи 

TOEFL, можуть скористатись спеціальними відеолекціям для підготовки. 

 

https://www.ted.com/  

TED — організація, присвячена мотиваційним пізнавальним лекціям 

англійською мовою. Чудово підійде для глядачів із уже наявними знаннями з 

англійської, які хочуть покращити свої навички сприймання мови на слух. На 

сайті доступні субтитри. 

 

http://www.loyalbooks.com/  

Loyal books — бібліотека безкоштовних електронних та  аудіокниг різними 

мовами. Ефективний спосіб вдосконалити збільшення свого словникового 

запасу. 

 

Німецька мова 

https://www.learngermanonline.org/  

LearnGermanOnline – цей ресурс допоможе зрозуміти, з чого варто почати 

вчити німецьку мову, які складнощі можуть виникнути та як їх подолати. 

Також тут ви знайдете базову граматику та короткі відеоролики з уроками 

німецької.  

 

http://www.easy-online-german.com/  

EasyOnlineGerman – на порталі ви знайдете матеріали та вправи від вчителів 

німецької. Більшість із них – безкоштовні. Ресурс підійде і початківцям, і тим, 

хто просто хоче покращити свій рівень іноземної мови.  
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https://www.goethe.de/ins/ua/uk/index.html  

GoetheInstitut – портал, на якому ви знайдете все про вивчення німецької в 

Україні. Є багато корисних вправ, додатків та завдань для покращення свого 

рівня володіння мовою. Ви можете навіть завантажити на телефон навчальну 

гру та вивчати німецьку, сидячи у трамваї чи в черзі до лікаря. 

 

https://www1.wdr.de/index.html 

GermanFilmswithEnglishSubtitles – канал на ютубі, який підійде тим, хто вже 

знає англійську. Тут ви можете переглядати німецькі фільми з англійськими 

субтитрами.  

 

https://www.goethe.de/de/spr/mag.html  

«GrüßeausDeutschland» – ресурс, де ви знайдете більше 60 підкастів на різні 

теми німецькою. Є аудіозаписи різних рівнів складності. Завантажуйте та 

тренуйте сприйняття мови на слух. 

 

https://www.audio-lingua.eu/spip.php?rubrique3&lang=fr  

AudioLingua – кажуть, що чистої німецької мови не існує. Ви можете 

перевірити це за допомогою цього ресурсу. Тут містяться дуже короткі розмови 

німців на повсякденні теми – про їжу, транспорт, погоду, у тому числі – на 

різних діалектах. 

 

Математика 

https://gioschool.com/ 

Безкоштовний доступ навчання на платформі GIOS всім школам під час 

карантину (з 12.03 по 03.04). Вчителю необхідно зареєструватися. 

https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EDERA-

OSVITORIA+Math101+2019/about 

Онлайн-курс, який стане в пригоді як випускникам для підготовки до ЗНО, так і 

для учнів 5-10 класів. 

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-

v1:NAUKMA+ZNO_Math_101+2019_T3/about 

Онлайн-курс стане в пригоді кожному, хто готується до ЗНО чи то самостійно, 

чи з репетитором, чи відвідує курси з підготовки до ЗНО.  Теоретичний 

матеріал  доповнений якісними прикладами та акцентами, на що слід звернути 

увагу в першу чергу під час опанування різних розділів математики. 

https://www.testorium.net/ 

Сайт для вчителів та учнів, де можна перевірити глибину своїх знань, створити 

свої тести або скористатися вже існуючими. 
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Фізика та астрономія 

https://www.eduget.com/uk/course/fizika_podgotovka_k_zno-2325/  

Онлайн-курс з фізики - це захоплюючі відеолекції, приклади розв'язування 

задач та тренувальні тести для успішного складання ЗНО й не тільки. На цьому 

курсі можна вивчити всі теми шкільної програми з фізики, які зустрічаються в 

ЗНО, розбрати теоретичні запитання, подивитись на типові «підводні камені» в 

програмі, проаналізувати типи задач та навчитись розв'язувати будь-які з них. 

http://gutpfusik.blogspot.com/ 

Український фізичний журнал є загальним виданням відділення фізики і 

астрономії Національної академії наук України. Журнал публікує оригінальні 

статті та огляди в галузі експериментальної та теоретичної фізики. 

https://courses.ed-era.com/courses/EdEra/p102/P102/about 

Механіка — наука, що вивчає рух матеріальних тіл, взаємодію між ними, а 

також умови рівноваги систем тіл. Це дуже важливий курс, адже він дає 

фундамент для розуміння всіх інших тем. Наприклад, кінематика 

використовується у молекулярній фізиці при виведенні молекулярно-кінетичної 

теорії газів, з механікою існує дуже багато аналогій у електриці та магнетизмі, 

без попередніх знань з цієї науки неможливо зрозуміти концепції квантової 

фізики. На даному етапі важливо отримати основні навички та добре зрозуміти 

методи фізичного мислення. 

http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%B

A%D0%B0_%D1%96_%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD

%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%8F 

Гіпермаркет Знань надає можливість легко засвоїти фізику та астрономію та 

зробити її більш доступною та цікавою для сприйняття за допомогою 

різноманітних інтерактивних уроків, що представлені на нашому сайті. В 

онлайн школі ви зможете ближче познайомитися з цими предметами та 

продовжити їх подальше вивчення зручним для вас способом. В Гіпермаркеті 

Знань ви знайдете багато різноманітних презентацій, кейсів, рефератів, 

практикумів та лабораторних робіт по цій дисципліні. За допомогою таких 

уроків навчання стане для вас доступним, цікавим та зрозумілим. 

https://learningapps.org/index.php?category=7&s= 

LearningApps.org є сервісом для підтримки процесів навчання та викладання за 

допомогою невеликих інтерактивних модулів. Ці модулі можуть 

використовуватись безпосередньо як навчальні ресурси або для самостійної 

роботи. 

https://phet.colorado.edu/uk/simulations/category/physics 

PhET симуляції - дуже гнучкі інструменти, які можуть бути використані 

різними шляхами. Тут ви знайдете відео і ресурси для вивчення ефективних 

шляхів інтеграції PhET симуляцій в вашому класі. 
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Інформатика 

https://www.codecademy.com/catalog/subject/all 

Codecademy — це інтерактивна онлайн-платформа з навчання 7 мовам 

програмування: Python, PHP, jQuery, JavaScipt, Ruby а також мови опису 

зовнішнього виду сторінки HTML та CSS. 

http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%8

0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 

Гіпермаркет Знань надає можливість за допомогою онлайн уроків 

удосконалювати свої знання з інформатики. 

https://sites.google.com/view/onlayn-konspekt-z-

informatiku/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0 

Сайт створений для надання допомоги учням школи у підготовці до уроків з 

інформатики. 

 

Історія України 

Повний курс з історії України для підготовки до ЗНО  

https://znohistory.ed-era.com/ 

 

Історія України. Онлайн-підготовка до ЗНО 

https://www.eduget.com/uk/course/istoriya_ukrainy_onlajn-podgotovka_k_vno_zno-

55/ 

 

Портал «Мій клас» з різних предметів 

https://miyklas.com.ua/p 

 

Для підготовки до онлайн тестування 

https://lv.testportal.gov.ua/ 

 

 

Інтернет на користь: онлайн-ресурси для вивчення історії 

https://naurok.com.ua/post/internet-na-korist-onlayn-resursi-dlya-vivchennya-istori 

 

Українська мова та література 

 

 https://www.youtube.com/навсідвісті/  

«Усяка всячина з української мови! 100 завдань-карток для повторення до ЗНО 

з української мови» (корисні матеріали  

https://naurok.com.ua/biblioteka/ukrainska-literatura/ 5 -11класи 

https://webpen.com.ua/ Тренажер з правопису української мови 

https://zno.osvita.ua Тести ЗНО-онлайн 

https://www.1000z.com.ua Онлайн-платформа «Тисяча журавлів» до підручника 

«Зарубіжна література. 11 клас» авторського колективу під керівництвом Ольги 

Ніколенко 
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https://dostupnaosvita.com.ua/distance-education Відеоуроки з української мови та 

літератури 

https://olesya12142111.blogspot.com/p/blog-page_24.html Блог Олесі Калинич, 

автора зошитів та карток для підготовки до ЗНО з української мови та 

літератури - Екранізація біографій письменників та творів української 

літератури (за програмою ЗНО-2020);  

Тексти з підказками із зошита "Лексичні помилки" (в-во "Соняшник") 

 

Завдання для молодших школярів 

http://osvita.ua/school/70759/?fbclid=IwAR19PfiLAHv_OHARQByi85o0fL5Jal3PR

tRDk73B0ZSmYgL-vnB5MKNtpbM 
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