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Начальникам відділів (управлінь) освіти  

районних (міських) держадміністрацій,  

директорам закладів загальної середньої освіти  

 

Шановні колеги! 

 

Сьогоднішні обставини в країні, на жаль, вносять непередбачувані корективи в усі 

сфери нашого життя. Ми розуміємо, який величезний тягар відповідальності лежить на 

педагогах в умовах дистанційного навчання. За допомогою онлайн-зв’язку необхідно не 

лише цікаво і доступно навчати учнів, а й оцінювати та перевіряти засвоєні ними знання. А 

для цього потрібно якомога більше навчальних матеріалів в електронному вигляді. 

Тому видавництво «Ранок» разом із авторськими колективами підготувало для 

вчителів інформатики та історії безкоштовні навчальні матеріали для 5–7 класів, які 

допоможуть у проведенні уроків і перевірці набутих знань. Підготовлені матеріали 

відповідають чинним навчальним програмам, зібрані за темами, що вивчаються під час 

карантину, і містять: презентації до уроків, фрагменти розробок уроків, завдання з робочих 

зошитів, тестові завдання для самоконтролю та тематичного оцінювання, практичні роботи, 

календарно-тематичні плани до уроків.  

Крім того, аби вчителі могли якісно підготувати учнів до ЗНО з української мови та 

літератури, ми пропонуємо найкращі відеоуроки від справжніх професіоналів своєї справи, 

а також тестовий зошит, за яким учні зможуть перевірити власний рівень знань. 

Усі матеріали розміщені на гугл-диску за посиланнями: 

 історія України для 5, 7 класів:  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-wNyzBphg2ZC3xjNTZ7f_VDQGc1w7RG9 

 всесвітня історія для 6, 7 класів: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1owaaqviE_BSDGl9-_xxQVnNIjpE0IBiu 

 інформатика для 5, 6 класів: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/13kFgvSDkwz24NZTiCGSOvrd7sgFX9YXj 

 підготовка до ЗНО з української мови та літератури: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MXFJZV09ypQiPqkvyDKOopbXAkEgF4Qe 

У будь-який момент учитель може переглянути і завантажити саме той матеріал, який 

необхідний для проведення якісного уроку. Звертаємо вашу увагу на те, що матеріали будуть 

доповнюватися. Надалі плануємо надавати матеріали в такому форматі й з інших предметів.  

Сподіваємося, що така допомога полегшить роботу вчителя, і просимо сприяння 

в розповсюдженні цієї інформації серед вчителів української мови та літератури, історії та 

інформатики. 

 

 

З повагою та вдячністю за багаторічне партнерство,  

директор видавництва «Ранок»                               В. В. Круглов  
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