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Заснована у 1955 році, Школа 
Українознавства ім. Лесі Українки м. 
Ноттінґема є однією з найстаріших 
українських шкіл Великої Британії.

Впродовж більше 60 років свого 
існування школа була і залишається 
невід’ємною частиною української 
громади міста, заохочуючи дітей та 
молодь до вивчення української мови та 
української культури.



Особливості учня закордонної школи

Покоління Z
• Генії ґаджетів
• Інноватори, мрійники, активісти, 

нестандартне мислення
• Концентрація уваги, кліпове 

мислення

Досвід навчання в основній школі
• Інтегрованість навчання
• Проектний підхід
• 4К: Критичне мислення, креативність, 

комунікація, колаборація
• Технічне оснащення класів
• Електронні навчальні ресурси
• Програмування у початковій школі

Навчання у вихідний день
• Втома наприкинці робочого 

тижня
• Гуртки та спортивні секції
• Мотивація
• Відсутність заохочення у 

вигляді сертифікатів чи 
дипломів про освіту

Двомовність
• Асиміляція 
• Небажання говорити 

українською
• Сімейні чинники
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Зробити навчання 
цікавим, не 

перевантажувати 
учнів

Використовувати 
методики 

викладання мови як 
іноземної

Наблизити формат навчання 
до моделі основної школи

Використовувати 
цифрові технології



Цифрові технології на уроці УЗШ
В

д
о

ск
о

н
ал

ен
н

я PowerPoint

Електронні інтерактивні 
підручники

YouTube, відео, 
мультфільм

Книги з технологією 
Покращена реальність 
(Augmented Reality)

3D графіка

Seterra – інтерактивні 
мапи світу

М
о

д
и

ф
ік

ац
ія Карти/хмари слів

Інтелект карти

QR-коди

Анімація: Synfig, 
Animaker, PowToon, 
Pixton, Biteable

Мобільні ігрові додатки

Генератори прописів, 
кросвордів

Kahoot – генератор 
тестів

Тр
ан

сф
о

р
м

ац
ія Skype-дзвінки

Електронна освітня 
платформа

Віртуальний кабінет 
учителя

Соціальні медіа, веб-
сторінка, блоґ



Електронний Освітній Ігровий Ресурс «Розумники»

Українська мова: дошкілля (абетка), 1, 2, 3, 4 клас



Електронний Освітній Ігровий Ресурс «Розумники»

Зручний каталог тем і розділів на сайті



Електронний Освітній Ігровий Ресурс «Розумники»

Теоретичні правила та ґейміфіковані завдання різного рівня складності

3й клас 1й клас



ЕОІР «Розумники» - Смарт-кейс вчителя

Особистий кабінет вчителя – електронний журнал

Учень 1

Учень 2

Учень 3

Учень 4

Учень 5



ЕОІР «Розумники» - враження

Діти:
«Супер! Дуже подобається, тому що 
завдання на комп’ютері.»
«Гарна анімація. Завдання виконувати 
легко і цікаво.»

Батьки:
«Дуже сподобалось, завдання короткі, з 
елементами повтору, відповідають 
рівню дитини. Дитина із задоволенням 
самостійно їх виконує»
«Ресурс цікавий та простий для 
користування. Діти без проблем 
справились.»



ЕОІР «Розумники» - висновки

Переваги використання в українській закордонній школі:

• Ґейміфіковані завдання – легко, цікаво, зрозуміло 
дітям, мінімальні інструкції від вчителя

• Відповідність навчальній програмі МОН – зручно 
планувати уроки

• Варіативність використання – для класу, для дому, для 
класу і дому, під час карантину

• Електронний журнал – можливість координувати і 
слідкувати за прогресом кожного учня !!

Побажання:
Матеріал з української мови як іноземної



Дякую за увагу!


