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ЯК РЕПЕТИТОРУ
ПЕРЕЙТИ В ОНЛАЙН?



Пошук учнів

1
Програми для онлайн

роботи з учнями

2
Де репетитору можна

брати готові матеріали до
уроків

3

ОСНОВНІ КРОКИ 



Про це Ви можете
дізнатися в інших
презентаціях. Там я даю
всі методи, якими
користувалася сама і
надалі буду
продовжувати з ними
працювати. 

ПРО ПОШУК
УЧНІВ

1.



ПРОГРАМИ ДЛЯ
ОНЛАЙН РОБОТИ
РЕПЕТИТОРА

Я працюю на трьох платформах, але Zoom - це моя любов. 
Можливості програми:
-можна писати на дошці
- створення власної робочої дошки
-передача керуванням( діти самі зможуть натискати на кнопки на
екрані)
- запис уроків ( можна надсилати учням для повторення )
- можна проводити заняття групами до 100 осіб
- можна робити цікаві фокуси для дітлахів( якщо це Ваш напрямок)

 Zoom1.



ПРОГРАМИ ДЛЯ
РОБОТИ ОНЛАЙН
РЕПЕТИТОРА

Ця �ро�рама ч�мос� схо�а на Zoom, а�е �ро��� ін�е
оформ�ення
Ту� �а�о� мо�на с��ор��а�� с�о� �о��у, ��са�� на ні�,
ре�а�у�а��, �ро�о���� �ру�о�і �аня��я �а ба�а�о чо�о �е
�і�а�о�о
В�р�н���і, я��о В� �ра��є�е � не� ��ер�е, �о �реба
бу�е �ро��� �о неї ����ну��, а �а� �роб�ем не має
��н��а��

2. Google meet



ПРОГРАМИ ДЛЯ
РОБОТИ
РЕПЕТИТОРА

Ця �ро�рама не має �а�о�о ��ро�о�о с�е��ру фун��і�,
а�е � не� �ря���а�� �е� мо�на, я��о �о�рібна �і����
�емонс�ра�ія е�рану. 
Ту� учні не �мо�у�� на��с�а�� на е�ран, ма���а�� і
бі�і�о ін�о�о. 

Моє� ре�омен�а�іє� �се �а�� �а���а���ся 2 �ер�і
�ро�рам�, а�е є �а�і ����, я��м �у�е �о�обає��ся і
Skype

3. Skype



ДЕ РЕПЕТИТОРУ
МОЖНА ЗНАЙТИ

ГОТОВІ МАТЕРІАЛИ
Люблю 21 століття за те, що майже
все можна робити сидячи  на дивані,
навіть працювати.
В цій частині презентації я б хотіла
представити декілька сайтів, де
можна брати готові розробки до
уроків



Люблю цей сайт за те, що
тут є дійсно багато
цікавих і корисних
матеріалів у тій формі, яка
Вам потрібна. Є як платні
розробки, так і
безкоштовні, тому можна
знайти те, що Вам
потрібно

ВСЕОСВІТА1. 2. НА УРОК
Я починала свій щлях
саме з цих сайтів, тому
впевнено їх Вам
рекомендую. Вони між
собою дуже схожі за
інтерфейсом, але
матеріали абсолютно
різні. Тут можна знайти як
цікавинки для учнів, так і
корисні "штучки" для
викладача



Сайт  з цікавими
математичними іграми. Все
розроблено відповідно
програмі з 1-6 класи з
математики. Єдине, що в
цього сайту є безкоштовний
пробний період, а далі
доведеться платити певну
суму, щоб сам сайт працював

3. MATIFIC 4. TWINKL GO!

Це взагалі мій один з
найкращих сайтів з
матеріалами. В основному
тут все пов'язано з
англійською мовою( ігри,
презентації, матеріали для
друку), але також можна
знайти завдання з математки,
історії, природи та багато
інших предметів



Тут зібрані матеріали з
математки. Мої учні
полюбляють цей сайт, бо
ми тільки граємо, але при
цьому ще й вивчаємо
якусь нову тему або
закріплюємо її. Цей сайт
також розроблений
відповідно стандартам
шкільної програми
програми

5. VCHY.COM.UA 6. WORDWALL

Наостанок хотіла б
розказати про
універсальний сайт, де
можна знайти безліч
завдань з будь-якого
предмета і будь-якого
рівня. Також тут самим
можна створювати свої
активності, відповідно
шаблонам


