


Шановні здобувачі освіти та співробітники 
Житомирського медичного інституту! 

 
Пропонуємо вам ознайомитись з онлайн-ресурсами для підвищення 

рівня володіння українською мовою! Представлені сайти, ютюб-канали та 
мобільні застосунки допоможуть вивчати українську легко, ефективно та 
цікаво! 

 
1. Що таке українська мова? Цей матеріал — спроба розповісти про те, 

що відбувалося з українською мовою від початку її існування та як вона 
сформувалася в ту, якою ми послуговуємося тепер. Ми спробуємо пояснити, 
як, попри всі заборони, українська не те що не зникла, а й поширилася далеко 
за межі Європи та постійно зростає у вжитку в самій Україні. 

Історія створена Ukraїner у партнерстві з PEN Ukraine та за підтримки 
Українського культурного фонду. 

 
Переходьте за посиланням для перегляду: https://youtu.be/nqReOxAjuWg 
Прочитати більше можна тут: https://ukrainer.net/mova/ 
 
2. Що таке українська література? Це спроба поглянути на історію 

української літератури очима людини, яка хотіла б відкрити для себе цей 
поки ще незвіданий світ. Це розмова про прикметні явища й постаті, які 
можуть зацікавити ширше коло читачів і читачок, або ж під новим кутом 
побачити те, що здавалося знайомим. Це не хронологічний виклад, не 
канонічний перелік непроминальних згадок. Радше зшита зі строкатих 
клаптиків оповідь або ж путівник по місцях, які можна відвідати в цьому 
світі. 

Історія створена Ukraїner у партнерстві з PEN Ukraine та за підтримки 
Українського культурного фонду. 

 
Переходьте за посиланням для перегляду: 

https://www.youtube.com/watch?v=1_vDikyLYVE 
Прочитати більше можна тут: https://ukrainer.net/literatura/ 
 
3. Лайфхак українською – серія освітніх відео від «Суспільне».  
Все ще приймаєте участь, замість того, щоб брати? Задаєте запитання, а 

не ставите? І зовсім не розумієте, чому "на жаль" пишеться окремо? Це 
більше не проблема! Скетч-шоу "Лайфхак українською" навчить вас 
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правильно говорити українською. 
Переходьте за посиланням для перегляду: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL9aDK_7u4r7c9u1lieLlO9kRAmq7lCDiP 
 
4. Онлайн-курс «Українська за 27 днів» від Prometheus. До вашої 

уваги перший курс - елементарний рівень (А1, А2)*. Програму елементарного 
рівня вивчення мови розроблено так, щоб якомога ширше сприяти розвитку 
комунікативних можливостей слухача для ефективного використання 
української мови в різних життєвих ситуаціях і сферах спілкування. Курс 
розроблено проєктною командою “Є-мова” та волонтерською ініціативою 
“Безкоштовні курси української мови” (Громадська організація “Український 
світ”) за підтримки Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа 
та партнерами, у межах першого національного конкурсу ІТ-проектів у сфері 
е-демократії EGAP Challenge. 

 
Переходьте за посиланням для реєстрації: 

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-
v1:Prometheus+UKR101+2020/about 

 
5. Сайт Олександра Авраменка. Олександр Авраменко - доцент 

Київського університету імені Бориса Грінченка, завідувач кафедри 
гуманітарних дисциплін Технічного ліцею НТУУ "КПІ", автор багатьох 
підручників та посібників з української мови та літератури. На сайті ви 
знайдете теле- й радіоуроки, матеріали щодо підготовки до ЗНО, словники, 
підручники й посібники. 

 
Переходьте за посиланням для перегляду: http://xn--80aafnzkijm.xn--

j1amh/ 
Експрес-уроки української від Олександра Авраменка за посиланням: 

https://ippo.kubg.edu.ua/ekspres-uroky 
 
6. Інтерактивні завдання з української мови для тих, хто переходить 

на українську 
Переходьте за посиланням для перегляду:  https://hosgeldi.com/ukr/ 
 
7. Duolingo. Безкоштовний онлайн-ресурс з вивчення української мови 

для іноземців з нуля. Зокрема, є курс для англомовних людей. 
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Переходьте за посиланням та розпочинайте навчання:  
https://www.duolingo.com/welcome 

 
8. Безкоштовний мобільний додаток "Р.І.Д." Р.І.Д. створений для 

покращення та поглиблення знань української мови і культури на теренах 
країни та поза її межами. 

 
Переходьте за посиланням та розпочинайте навчання:  http://rid.ck.ua/ 
 
9. Сайт Мова – ДНК нації. «Мова – ДНК нації» – це освітній проєкт для 

тих, хто хоче вдосконалити свої знання української мови. 
 
Переходьте за посиланням та розпочинайте навчання: https://ukr-

mova.in.ua/ 
 
10. Лайфхаки з української мови. EdEra та Освіторія створили онлайн-

курс у формі корисних порад (лайфхаків), що допоможе опанувати базові 
теоретичні знання з української мови, виробити навички успішної 
мовленнєвої комунікації та підготуватися до складання ЗНО. Курс 
складається із 16 тем, тестових та відкритих завдань, допоміжних матеріалів 
та супроводжуючого інтерактивного конспекту на платформі EdEra Books . 

 
Переходьте за посиланням та розпочинайте навчання: https://courses.ed-

era.com/courses/Osvitoria_and_EdEra/lifehacks101/lifehacks101/about 
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