
ЗАЛУЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОСВІТНИЦЬКИХ РЕСУРСІВ  

З УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ, МОВИ І КУЛЬТУРИ ДЛЯ ОСВІТЯН 

СУМЩИНИ 

 

Вранці 24 лютого 2022 року російська федерація розпочала 

широкомасштабне воєнне вторгнення в Україну по всій 2295- кілометровій  

довжині російсько-українського кордону  та залученням території Білорусі. Із 

введенням воєнного стану МОН України рекомендувало з 25 лютого 

тимчасово призупинити освітній процес у закладах дошкільної, загальної 

середньої і професійної (професійно-технічної) освіти й оголосили канікули. 

Минає третій тиждень загарбницької війни, не всі педагоги мають змогу 

повернутися до повноцінного навчання, тому ми рекомендуємо онлайн - 

ресурси, які допоможуть увійти у новий ритм навчання та активізують ваші 

уміння і навички задля майбутньої ефективної співпраці з учнями.  

Всеукраїнська школа онлайн. URL: https://bit.ly/3MSrvbx  

Онлайн-ресурс, який містить матеріали для 5-11 класів з основних 

предметів, які учня можуть самостійно або за допомогою вчителя 

опрацьовувати.  

Книга-мандрівка. Україна. URL: https://bit.ly/3qwWwZ9  

Перший український мультсеріал, заснований на реальних та 

нереальних пригодах українців, створений на основі однойменного бестселера 

Книга-мандрівка. Україна. Героями мультсеріалу є відомі українці, об’єкти та 

події, про які необхідно знати як на Батьківщині, так і за її межами. 

Книга-мандрівка. Україна. Додаток-гра. URL: https://bit.ly/3KO0QdV  

Додаток на основі видання Книга-мандрівка. Україна, який дозволяє 

вчитись, мандрувати та перевіряти свої знання про Україну в одному місці. У 

грі використовується понад 2000 різних фактів, розроблено 29 ігрових секцій 

та створено 60 різних категорій нагород. Застосунок допомагає познайомитись 

з цікавими локаціями України у різних регіонах та оцінити їх. Логіка 
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застосунку розроблена таким чином, щоб грати було легко будь-якій категорії 

населення.  

Відеокурси з історії України. URL: https://uahistory.co/video/  

Цикл «Історія України» розповідає про відомі та маловідомі події, які 

відбулися в житті України. За основу взяті праці істориків М. Грушевського, 

Н. Смужки-Василенко, Д. Дорошенка, Д. Яворницького та інших. У проєкті 

розглянуті: історія ранніх поселень на території українських земель (Крим); 

княжа Русь і Галицько-Волинське князівство; Україна в складі Великого 

князівства Литовського та Руського, Речі Посполитої; історія Запорозької Січі. 

Пізнаємо історію. URL: https://bit.ly/3CV1nbu  

Ютуб-канал, для учнів/учениць 5-11 класів, який у часовому  режимі від 

2 до 10 хв  знайомить із найголовнішими історичними  фактами, подіями та 

процесами, які відбувалися на території нашої України у боротьбі за її свободу 

та незалежність.  

Спадщина предків культурно історичний портал. URL:  

https://bit.ly/3w9Bi79  

Онлайн-ресурс, який розкриває основні віхи та здобутки історії та 

культури українського народу в різні історичні періоди та прагнення нашого 

народу до свободи та суверенності.  

YouTube канал імені Тараса Григоровича Шевченка. URL:  

https://bit.ly/3Ino89a  

Просвітницький канал імені Т.Г.Шевченка у 2019 році заснували 

письменники брати Капранови, Віталій і Дмитро. Вони публікують змістовні 

та актуальні відеоматеріали про незнану чи спотворену російським 

імперіалізмом історію та культуру України. Важливо, що і в час  вторгнення в 

Україну агресорки  росії та її сателітки білорусі  письменники у своїх нових 

відео  розповідають про героїчну і переможну  боротьбу українського народу 

проти  московських загарбників. 

Ukraїner. Експедиція. URL:  https://bit.ly/3iualTL  
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Цей пізнавальний канал досліджує українську ідентичність. Автори 

відвідали усі регіони України. У створених відеоматеріалах розкриваються 

цікаві факти про нашу державу. З 24 лютого 2022 року після вторгнення рф та 

її білоруських колаборантів в Україну канал розкриває правду про ці події та 

доводить  споконвічність   боротьби українського народу проти загарбників. 

#Живіписьменники. URL: https://bit.ly/3Ity4hr  

На цьому сайті - інтерв’ю із сучасними українськими  письменниками й 

письменницями: про їхнє дитинство, знайомство з книжками, бліц-інтерв’ю та 

цитати з книжок і запитання від глядачів. 

Письменники записують відео для школярів: як це використати на 

уроках. URL: https://bit.ly/3tpa8HL  

Методичні матеріали, презентації та поради до кожного інтерв’ю 

письменника та рекомендації їх використання на уроках. 

Олександр Авраменко. Уроки української мови. URL: 

https://bit.ly/36l4ZXW  

Канал, у якому вивчають  правила Українського  правопису. Для 

широкого кола громадян нашої держави, для усіх, хто хоче опанувати 

українську мову. 

Сніданок з 1+1. Експрес уроки української мови. URL: 

https://bit.ly/3tesyuq  

На каналі 1+1 було започатковано серію експрес- уроків української 

мови та основ культури мовлення  для широкого кола громадян. 

Шевченківська премія – 2022. URL: https://bit.ly/3Ia0ooM  

Інформація про цьогорічних лауреатів Національної премії імені 

Т.Г.Шевченка та їхні твори  у 6 номінаціях: література, театральне мистецтво, 

кіномистецтво, візуальне мистецтво, публіцистика та журналістика, 

літературознавство та мистецтвознавство. 

Інформація складена: 

С.В.Драновською, к.п.н, доцентом, в.о.завідувача кафедри соціально-

гуманітарної освіти; 
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П'ятаченком Ю.В., старшим викладачем 


