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Матеріали збірника містять інформаційні матеріали (доповіді, виступи, 

презентації, статті) педагогічних працівників ліцею, які засвідчують  участь їх 

авторів в ліцейних, обласних, Всеукраїнських методичних заходах – 

педчитаннях, науково-практичних конференціях, вебінарах, консиліумах, 

конкурсах та сприяють розвитку творчого потенціалу педагогічного колективу 

щодо вивчення та впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій та електронного освітнього контенту. 

 

Дані матеріали дають можливість викладачам, майстрам виробничого 

навчання підвищити ІТ-компетентність, підчерпнути знання щодо вивчення 

інформаційно-комунікаційних технологій та їх впровадження в практичній 

діяльності. 

       Збірник призначений для педагогічних працівників ПТНЗ. 

 

 

. 

 

Матеріали упорядковані Блідар І.М., методистом державного навчального 

закладу «Кіровоградський професійний ліцей сфери послуг»  

 

Відповідальна за випуск  - Снєжко Л.О.,  директор державного навчального 

закладу «Кіровоградський професійний ліцей сфери послуг»  

 

Друкується за рішенням методичної ради державного навчального закладу 

«Кіровоградський професійний ліцей сфери послуг»  

 (протокол №5  від 12  травня 2017 року). 
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ПЕРЕДМОВА 

 

Модернізація педагогічної освіти сьогодні пов’язується саме із запровадженням 

різних видів мережевих систем, які дають змогу об’єднувати інформаційні ресурси, 

створювати освітній простір, що сприяє розвитку конкурентоспроможності педагогічних 

працівників. 

Якісно новими характеристиками таких освітніх інформаційно-комунікаційних 

мережевих систем є: орієнтація на потреби професійної діяльності педагога, серед яких 

пріоритетною є потреба у неперервному самовдосконаленні та самореалізації; доступність і 

відкритість будь-якої форми дистанційного підвищення кваліфікації для педагога, за умови 

достатнього рівня володіння ним інформаційно-комунікаційними технологіями; гнучкість 

інформаційно-комунікаційної мережевої системи, її швидке реагування на освітній попит 

педагогічних працівників, врахування різних темпів навчання; інтеграція формальних і 

неформальних видів освіти, створення цілісного освітнього поля для навчання, самоосвіти та 

взаємонавчання педагогів; широке використання ІКТ на будь-якому етапі професійної 

діяльності педагогічних працівників. 
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 Блідар І.М., державний навчальний заклад                                                  

«Кіровоградський професійний ліцей сфери послуг»,                                                        

методист 

 

РОЗВИТОК ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У 

СИСТЕМІ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ІКТ 

ТА ЕЛЕКТРОННОГО ОСВІТНЬОГО КОНТЕНТУ 

            

 На сучасному етапі інформатизації суспільства все більшого поширення в 

різноманітних сферах життя набувають комп’ютерні технології, вони виступають як один із 

інструментів пізнання. Тому однією із задач професійно-технічної освіти є підготовка 

викладача, майстра виробничого навчання, який вільно орієнтується у світовому 

інформаційному просторі,  використовуючи сучасні комп’ютерні технології. Цей напрямок 

вважається перспективним, адже в цілому освіта характеризується як велика система, якісне 

функціонування якої неможливе без використання сучасних телекомунікаційних і 

комп’ютерних засобів зберігання, опрацювання, передавання, подання інформації.. 

Сучасні педагоги все гостріше відчувають необхідність у розвитку своєї 

компетентності в галузі інформаційно-комунікаційних технологій, оскільки наша держава 

вимагає якісно нових спеціалістів – з високим рівнем знань, креативним мисленням і 

здатністю швидко обробляти інформацію, постійно вчитися і ефективно спілкуватися за 

допомогою сучасних технологій.   

 Розвиток професійно-технічного навчального закладу залежить від: 

-  творчої налаштованості педагогічного колективу; 

- рівня професіоналізму всіх учасників навчально-виховного процесу; 

- оновлення освітнього процесу.  

Застосування освітніх інновацій забезпечує конкурентоспроможність навчального 

закладу на ринку освітніх послуг, а випускників – на ринку праці. 

Одним із дієвих способів підвищення якості навчально-виробничого процесу є 

використання сучасних інформаційних технологій.  

Вирішення даних питань лежить в площині методичної діяльності навчального 

закладу. Роботу в ліцеї організовано таким чином, що викладачі, майстри виробничого 

навчання, учні мають змогу постійно використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні 

технології. 

   Першими кроками на цьому шляху були: 

- створення парку комп’ютерної техніки і сучасних пристроїв;        

- наявність комп'ютерного класу ; 

- підключення комп'ютерів до мережі Інтернет; 

- наявність педпрацівників, які володіють інформаційно-комунікаційними технологіями у 

освітній галузі; 

- створення творчої   групи педпрацівників , представники якої володіють інформаційними 

технологіями, постійно займаються самоосвітою, мають досвід у створенні сучасних 

навчальних матеріалів та готові допомагати іншим; 

- накопичення бази програмного забезпечення; 

- забезпечення навчально-виробничого процесу технічними засобами навчання та рівень 

володіння ІКТ- технологіями у наших викладачів, майстрів виробничого навчання; 

- проходження курсів  «Інтел. Навчання для майбутнього» ( за новою 10 версією); 
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- забезпечена якісна робота сайту ліцею, створені блоги та сайти педагогічних працівників 
ліцею, методичних комісій, тематичні блоги; 

- педагогічні працівники закладу успішно діляться досвідом використання ІКТ на обласному 

та Всеукраїнському рівнях шляхом участі у семінарах-практикумах, методичних 

консиліумах, он-лайн семінарах та вебінарах.                                  

 Системний підхід в організації методичної роботи з педагогічними працівниками 

сприяє розвитку їх творчого потенціалу шляхом впровадження сучасних ІКТ  та 

електронного освітнього контенту. Цьому сприяє робота над єдиною науково-методичною 

проблемою, робота шкіл, творчих груп, видавництво посібників, дайджестів, буклетів, 

створення віртуального методичного кабінету, до якого мають доступ всі педагогічні 

працівники ліцею.      

  Ми зробили висновок, що тільки педагогічні технології  поєднанні з інформаційно- 

комунікаційними  технологіями можуть мати новий формат та  якісно підвищувати рівень 

освіти.            

  Не випадково  у 2016-2017 н.р. педагогічний колектив ліцею розпочав роботу над 

новою єдиною методичною проблемою: «Новітні інформаційно-комунікаційні технології як 

важливий ресурс підвищення якості  навчально-виховного та навчально-виробничого 

процесу» через аспект  «Теоретичні та методичні аспекти  впровадження сучасних ІКТ та 

електронного освітнього контенту».                                                                                                      

 Методичною службою ліцею було проведено вихідне та вхідне анкетування 

педагогічного колективу за анкетою самооцінки ІКТ-компетентності вчителя та тестом на 

встановлення рівня володіння ІКТ.   

  Здійснений SWOT (СВОТ) аналіз для моніторингу методичної діяльності навчального 

закладу над новою ЄНМП ліцею. Проведений  аналіз сильних, слабких сторін, можливостей і 

загроз; визначені орієнтири розвитку, перетворення, потенційні переваги ; вироблені 

напрямки удосконалення роботи. 

З метою формування необхідних фахових та психолого-педагогічних вмінь 

педагогічних працівників була спланована та організована робота 5 методичних комісій, 5 

шкіл (молодого майстра,  професійної адаптації педагога - початківця , ІТ- технологій, голів 

методичних комісій, авторської школи передового педагогічного досвіду). Була активізована 

робота творчої групи  по упровадженню ІКТ у навчально-виховний процес.                         

Спочатку ми продуктивно навчались.  В процесі навчання передбачалося 

використання таких ресурсів і засобів ІКТ: персональні комп’ютери, інтерактивна дошка, 

мережа Інтернет, сервіси Goole, платформи Moodle, сервіси  Learning Apps та інш. Розвиток 

ІТ – компетентностей здійснювався через школу інноваційних технологій (Prezi, Web-Quests, 

Googl-диск, Blog), «Ідеї використання Web-Quests на уроках професійно-теоретичної та 

загальноосвітньої підготовки»,  « Використання learningApps. Org»,  «Ресурси Інтернет як 

засіб підвищення ефективності навчання», «Нове середовище, засоби та можливості 

Microsoft Office OneNote»,  «Quipper School: перевернутий клас: відмінності від звичайного 

уроку, переваги та складності реалізації», «Технологія WEB-QUEST», «Створення та 

ведення власного блогу», «Інноваційні онлайнові інструменти», «Хмарні технології та 

сервіси». 

Всі необхідні навички оволодіння ІКТ педпрацівники отримують в компютерному 

класі під керівництвом викладачів інформатики та інформаційних технологій . Це 

налаштовує на успіх і відкриває перспективи для підвищення якості знань учнів, 

зацікавленості учнями навчальним матеріалом.                                                                                                                                                

 Наявність Інтернету як комунікаційного середовища – це можливість, якою 

користуються майже всі. Електронна пошта, групи у соціальних мережах, блоги 

використовуються  для інформування, зв'язку з учнями. Педпрацівники ліцею створили 

групу в контакті, де розміщені відео- матеріали, опорні конспекти лекцій, навчальні модулі , 

тести. В групі педагог надає  додаткові творчі завдання, отримує питання за предметом та 

відповідає на них, а ми бачимо, як підвищується зацікавленість професією.                                                      

 Проведені відкриті уроки, методичні заходи з використанням ІКТ: 



7 

 

  -  предмет «Візажна справа», професія «Візажист. Візажист-стиліст»,  тема уроку: «Робота з 
комп’ютерними програмами для моделювання зачіски, макіяжу, загального образу моделі» 

(викладачМузика Т.В.);                                                                                             

-  урок з предмета «Технології». Варіативний модуль: «Технологія виготовлення штучних 

квітів», Тема уроку: «Розробка реклами» (викладач технології Матюха Ю.В.); 

-  лабораторно-практичне заняття з використанням ІКТ за технологією «перевернутого 

навчання» з предмету «Спеціальне малювання»;                                                 

-  учнівський веб - квест  “ Сучасний ярмарок ” (викладач товарознавства Губрій О.В.); 

-  учнівський  веб-квест з предмету: «Спеціальне малювання» “Розмалюй своє життя” 

(викладач  Блідар І.М.); 

-  майстер- клас з географії «Подорожуємо з електронною картою!»;  

-  інтелектуальна - гра з інформатики “Хакер”..                                                                                                          

 Вивчений та узагальнений  ППД  методиста Блідар І.М. з проблеми: «Використання 

хмарних технологій, OneNote (електронного блокноту) як інструменту співпраці методиста, 

голів МК, педагогічних працівників» (створення віртуального методичного кабінету)».   

Програма OneNote – це цифровий блокнот, у якому можна централізовано зберігати всі 

нотатки та відомості. OneNote дає змогу користувачам легко впорядковувати свою роботу та 

отримувати до неї доступ.                                                                                                                       

Застосування ІКТ у навчальному процесі дозволяє реалізувати ідеї індивідуалізації та 

диференціації навчання, що є основними завданнями сучасної системи освіти України. 

Таким чином, для успішного формування та розвитку ІТ-компетентностей учнів, 

педагогам необхідно вільно володіти  інформаційно-комунікаційними технологіями, а також 

вміло використовувати різноманітні методи та засоби навчання, тобто мати високий рівень 

ІК-компетентності. 
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ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ. СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА 

ЛІЦЕЮ (з досвіду роботи ДНЗ “КПЛСП”) 

 

Останнім часом дедалі більшої популярності набувають так звані «хмарні технології» 

та формування мотиваційних потреб  усіма учасниками навчально-виховного процесу, 

насамперед застосування в управлінській діяльності з метою удосконалення, оновлення, 

підвищення якості освіти. 

Створення єдиного інформаційного простору в навчальному закладі дає змогу 

забезпечити доступ до хмарного сервісу всіх педпрацівників, які створили свої «хмари», до 

інформації адміністрації, учнів і навіть батьків. Завдяки зростанню популярності хмарних 

технологій з'являються нові перспективні можливості управління навчальним процесом. 

Єдиний інформаційний простір в освіті планується побудувати з використанням 

хмарних технологій, що надає компанія Міcrosoft Україна. В закладі  для впровадження 

нових форм проведення уроків, збереження інформації, різних даних та обміну ними серед 

учасників навчально-виховного процесу використовується хмарний сервіс Office 365.  

З метою створення єдиного інформаційного простору буде забезпечено доступ до 

хмарних технологій усіх педагогічних працівників ліцею, учнів і батьків, що дасть 

можливість впровадити в навчально-виховний процес віртуальні технології навчання та 

управління.  

У «хмарі» міститься чимало корисних сервісів, які з часом створюються і збираються 

разом: електронна пошта, адресна книга, календар, сховище файлів, доступне для всіх 

користувачів, система керування групами користувачів (педагоги, учні, батьки). При 

бажанні навчатися не існує ніяких перешкод, проблем чи навіть вікових обмежень. Тому у 

процесі використання хмарних технологій можна навчатися скрізь: в домашніх умовах, на 

прогулянці, під час подорожей. Для цього має бути лише одна зручність та умова — 

підключення до мережі Інтернет.  

Google ArtProject – інтерактивно-представлені  популярні музеї світу, 

   Google Docs – онлайновий офіс, 

   Google Maps – набір карт , 

   Google Sites – безкоштовний хостинг,  

який використовує вікі-технологію,  

   Google Translate – перекладач, 

   YouTube – відеохостинг. 

   Google Диск – єдиний простір для зберігання файлів і роботи з ними. 

Час вносить зміни в життя кожного з нас. Змінюється світ, змінюємося ми. У нашому 

житті з'являється щось нове, і ми сприймаємо його або повністю, або частково, або ж 

відкидаємо.  

Концепція хмарних обчислень з'явилася в 1960 році. Американський учений, фахівець 

з теорії ЕОМ Джон Маккарті висловив припущення, що коли-небудь комп'ютерні 

обчислення стануть надаватися подібно до комунальних послуг.  

Хмарні технцлогії — це модель забезпечення повсюдного та зручного доступу до 

комп'ютерних ресурсів сервера і використання програмного забезпечення як онлайн-

сервісу.Сам термін «хмара» походить із телефонії, тому що телекомунікаційні компанії, які 

до 1990-х років пропонували здебільшого виділені схеми передачі «точка-точка», почали 

пропонувати віртуальні приватні мережі з порівняною якістю обслуговування, але набагато 

меншими витратами. Символ «хмара» був використаний для позначення розмежування між 

користувачем і постачальником. 

Під час використання хмарних технологій вирішуються такі завдання:  

- забезпечується відкритий та вільний доступ до освіти протягом всього життя з 
урахуванням здібностей, інтересів, особистих потреб та бажань;  

- формуються інформаційно-комунікативні компетентності, створюються умови для 
ознайомлення з новинами інформаційного простору;  
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- створюються умови для самоосвітньої діяльності учнів та формуються стійкі навички 
пошукової та дослідницької роботи.  

Моделі розгортання. 
Обчислювальні хмари, їх тип та моделі залежать безпосередньо від призначення. У світі 

склалися чотири основні моделі розгортання хмарних сервісів, які відповідають таким 

стратегіям:  

Приватна хмара, або «Моє» — це хмарна інфраструктура, що призначається для 

використання та обслуговування однієї окремо взятої організації, в нашому випадку — це 

гімназія разом з усіма учасниками навчально-виховного процесу: учнями, 

педагогами/батьками. Управління та експлуатація здійснюється власними силами гімназії 

(кадри, обладнання). 

Публічна хмара, або «Наше» — це хмарна інфраструктура, призначена для вільного 

використання широким загалом або великих груп та різних категорій. Управління та 

експлуатація може здійснюватися як самими організаціями, що входять у цю хмару, так і 

різними категоріями користувачів.  

Громадська хмара, або «Чуже» — це хмарна інфраструктура, що призначена для викорис-

тання спільнотою або кількома спільнотами споживачів, які мають спільну мету та завдання. 

Управління та експлуатація здійснюються як самими організаціями, що входять в хмару, так 

і з залученням третьої сторони.  

Гібридна хмара, або «Моє + чуже» — це хмарна інфраструктура, що складається з двох або 
більше різних інфраструктур, тобто це та чи інша комбінація трьох попередніх моделей.  

Переваги хмарних технологій: 
- зменшення: витрат на закупівлю програмного забезпечення та його систематичне оновлення, 

оскільки все уже існує у хмарі;  

- можливість використовувати застарілі комп'ютери, що є в ліцеї (активно використовуються в 

хмарних технологіях);  

- інформація доступна з різних пристроїв і відпадає необхідність постійно бути присутнім на 

своєму робочому місці;  

- забезпечується захист наявної інформації та даних від втрат;  

- збільшується можливість виконання, використання багатьох нових видів навчальної 

діяльності, контролю і оцінювання;  

- знижується потреба в спеціалізованих приміщеннях — обладнаних комп'ютерних кабінетах;  

- економія дискового простору;  

- антивірусна безпека та відкритість освітнього середовища для педагогічних працівників, 

учнів та батьків;  

- онлайн-контенти та відкриті ресурси редагування надаються переважно безкоштовно;  

Проблеми під час використання хмарних технологій: 

- не завжди є швидкісний та безперебійний Інтернет; 

- не всі учні мають можливість придбати персональні комп'ютери, нетбуки; 

- програми можуть працювати не так швидко і стабільно, як на локальному компютер,.  

Створення віртуальних технологій навчання та управління. 

Форми хмарних технологій в ліцеї: 
- віртуальний навчальний кабінет; 

- віртуальний методичний кабінет; 

- віртуальна учительська;  

- віртуальні предметні спільноти; 

- віртуальний документообіг. 

 Віртуальний навчальний кабінет – це місце в ліцеї, де учні та педагоги здійснюють 

процес спільної навчальної діяльності, обміну інформацією, співпраці, взаємозв'язку з метою 

підвищення якості освітніх послуг та розвитку здібностей, нахилів учнівської молоді. 

 Віртуальний методичний кабінет – це місце, де дії адміністрації спрямовані на 

раціональне використання часу і сил педагогів та учнів, доступність, прозорість                                           
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Віртуальна учительська – це місце, створене за допомогою хмарних технологій для обміну 
інформацією між педагогами та  адміністрацією закладу,  отримання , методичної допомоги.  

 Віртуальний документообіг: 
- документи спільного використання (різноманітні звіти, статистичні дані);  

- документи – шаблони (атестаційні листи, звіти за семестри та навчальний рік); 

- використання веб-додатків; 

- електронні журнали  щоденники; 

- онлайн сервіси для НВП; 

- файлообмінники та спільний доступ до них; 

- спільне планування та робота у “хмарах”  

 Віртуальні предметні спільноти – це об'єднання вчителів -предметників, що мають 

спільні інтереси, мету, прагнення, мають змогу активно спілкуватися як на професійні так і 

непрофесійні теми.  

Характерні особливості предметної спільноти: 

- відсутність під час віртуального спілкування як географічних, так і психологічних 

перешкод; 

- характер взаємодії членів спільноти інтерактивний, тому що вони активно 
обмінюються різноплановою інформацією, яка стосується і предмета, і вподобань; 

- учителі отримують можливість'для само- презентації та самореалізації; 

- формується банк навчальної, методичної, наукової та фахової літератури; 

- спілкування між членами спільноти досить часто має неформальний характер.  

Види віртуальних предметних спільнот: 

 стабільна — це спільнота, що має не надмірну кількість членів і періодичну 

наповнюваність навчально-методичними матеріалами; 

 популярна — це спільнота, в якій кількість членів поступово збільшується, а 

поповнення навчально-методичними матеріалами проходить систематично; 

 активна — це спільнота, яка поступово переростає у форум, метою якого є отримання 

миттєвої консультації з невідкладних питань, які можуть виникати під час діяльності 

вчителя-предметника. 

 

Віртуальна 
предметна 
спільнота

Блог

Події

Учасники 
спільноти

Оголошення

Спільні 
документи

Посилання

Дискусії

Форум Чат

Віртуальний 
клас

Електронна 
пошта

Соціальні 
мережі

Сайт

 
  

До структури віртуальної спільноти можна включити такі компоненти: 
 учасники, спільні документи, посилання, оголошення, дискусії, події, блоги, електронна 

пошта, оголошення. 

Обмін знаннями та досвідом члени спільнот здійснюють у вигляді обміну інформацією, 
даними, відомостями для роботи вчителя-предметника. 

Віртуальні форми навчання та управління можуть бути ефективними лише тоді, коли вони 

будуть підтримувати, збагачувати, підсилювати творчу роботу, неперервне навчання та 

активність. 

Можуть бути окремі групи, створені у власній «хмарі», а саме — групи учнів, яким 

викладається предмет, члени педагогічного колективу,  
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окрема група — адміністрація ліцею (для зручності та раціонального використання часу).  
 Упровадження хмарних технологій у НВП гімназії розпочалося з підготовчого 

етапу: ознайомлення учнівської спільноти з перевагами хмарних технологій у навчанні та 

створення єдиного інформаційного простору навчального закладу для всіх учасників 

освітнього процесу — учнів, батьків, учителів.  

Хмарні технологи формують навички: 

- знаходити взаємозв'язок між навчанням та життям; 

- вибирати ресурси та інструменти для навчання:.учні самостійно обирають, які теми 
вивчати; 

- оцінювати роботи свої та своїх однокласників, переглядати свої роботи після 
одержання оцінки від учителя чи самооцінки; 

- створювати власні проекти, портфоліо; 

- неперервного навчання, саморозвитку, комунікації учасників НВП. 
В управлінні ліцею значне місце займає використання хмарних технологій з 

метою спільних та обґрунтованих дій адміністрації та педагогів, спрямованих на 

раціональне використання часу та можливостей усіх учасників навчально-виховного 

процесу.                            

 Під час створення сайтів використовують хмарні сервіси — конструктор 

сайтів, документи, електрону пошту, редактори документів та електронних таблиць. 

Переваги створення сайтів у «хмарах»: 

- суттєво спрощується зберігання даних та користування матеріалами; 

- йде активне залучення учнів до роботи у мережевих технологіях; 

- учні та вчителі мають можливість редагувати свої розділи; 

- педагог має можливість контролювати та перевіряти інформацію від учнів; 

- розвивається самостійність, відповідальність учнів; 

- підвищується імідж і престиж закладу та окремих груп.  

При застосуванні хмарних технологій одночасно вирішуються такі завдання: 

- організація електронної пошти в системі навчального закладу, доступної в будь-якому 
браузері; 

- організація онлайн-розкладу уроків; 

- створення особистих та загальних файлових сховищ; 

- створення простору для спільної роботи; 

- доступ до електронної пошти, документів, контактів і календарів з будь-якого 
пристрою і з будь-якого місця. 

Хмарні освітні технології є потужним засобом підвищення ефективності 

навчання шляхом вирішення низки завдань: 

 збільшення навчального часу без внесення змін у навчальні плани; 

 якісної зміни контролю над навчальною діяльністю учнів на уроках та в позаурочний 

час; 

 інтенсивного залучення батьків у навчально- виховний процес; 

 підвищення інформаційно-комунікаційної компетентності всіх учасників освітнього 

процесу;. - 

 підвищення мотивації учнів до навчання та забезпечення; 

 гнучкості управління навчальним процесом. 

За хмарними технологіями — майбутнє наших 

Учнів !!! 
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Хмарні сервіси Google в 

управлінській діяльності

ДНЗ «КПЛСП»

dnz.kplsp.1996@gmail.com

 
 

 

Диск Google (англ. Google Drive) — сховище

даних, яке належить компанії Google Inc., що

дозволяє користувачам зберігати свої дані на

серверах у хмарі і ділитися ними з іншими

користувачами в Інтернеті. Google Drive

включає Google Docs, Sheets, and Slides,

офісний пакет, який дозволяє спільно

редагувати документи, електронні таблиці,

презентації, малюнки, форми, і багато іншого.

Обирає які дії 

можуть виконувати

користувачі 
над документом

Надсилає

цей документ
користувачам 

за їх електронним 

адресом

Адміністратор завантажує 
документ на хмару

На ПК або телефон, 

на операційній 

системі Andrоid,

приходе сповіщення про 

наданий доступ
до документа

 

У Контактах Google можна 
керувати іменами, 

електронними адресами, 

номерами телефонів та іншими 

даними.

1. Обираємо користувача якому необхідно відіслати 

інформацію

2. Завантажується Google Drive, 

сховище в якому Ви обираєте 

потрібний документ. 

3. З представленого 

списку оберіть функцію, 

яка Вам найбільше 

підходе.

 
 

Google+

• Є  соціальною мережею, яка намагається скласти конкуренцію
такому гіганту соціальної світової мережі як Facebook. Google+
набирає популярність на території колишнього СНД. 

• В цілому будь-яка соціальна мережа створена для спілкування
людей між собою, взаємних контактів, поширення своїх
фотографій, відео, музики, думок, новин або просто провести 
час за грою в соціальній мережі. 

• Але різниця полягає в тому, що для оптимізації спілкування
вони використовують систему кіл. У кожне коло внесені свої
користувачі зазначені на ваш розсуд.
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ПЕРЕВЕРНУТЕ НАВЧАННЯ ЯК ОДНА З КЛЮЧОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ 

ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ СУЧАСНОСТІ. 

 

 Освіта XXI століття - це освіта для людини. Її стрижень - розвиваюча, культуротворча 

домінанта, виховання відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, 

вміє критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті 

знання і вміння для творчого розв'язання проблем, прагне змінити на краще своє життя і 

життя своєї країни. XXI століття - це час переходу до високотехнологічного інформаційного 

суспільства, у якому якість людського потенціалу, рівень освіченості і культури всього 

населення набувають вирішального значення для економічного і соціального поступу країни. 

Виникає необхідність створення умов для розширення життєвої компетентності, формування 

нових мотивів навчання, самоорганізації та самореалізації особистості і як кінцевий 

результат - орієнтації учнів на подальше самостійне життя.                                                             

 Ідея «перевернутого класу» поступово набуває популярності. Все більше вчителів  

відмовляються від старої схеми «викладу теорії в класі і виконання практичних завдань 

вдома» і шукають нові, більш ефективні і цікаві варіанти навчання. «Перевернутий клас» 

передбачає самостійне опрацювання теоретичного матеріалу вдома та застосування 

отриманих знань на практиці під час уроку. «Перевернене навчання» – це форма активного 

навчання, яка дозволяє «перевернути» звичний процес навчання таким чином: домашнім 

завданням для учнів є перегляд відповідних відеофрагментів із навчальним матеріалом 

наступного уроку, учні самостійно опановують теоретичний матеріал, а в класі час 

використаний на Таблиця «Перевернений клас» – це така педагогічна модель, в якій типова 

подача лекцій та організація домашніх завдань міняються місцями. Учні дивляться вдома 

короткі відеолекції, а у класі виконують вправи, створюють проекти, обговорюють 

проблемні питання, дискутують. Відеолекції розглядають як ключовий компонент в 

«переверненому» підході, їх готує вчитель і розміщує в Інтернеті.                               

«Перевернений» урок – це урок, який інвертує традиційні методи викладання: подача 

матеріалу проходить за межами школи, а домашня робота перенесена на урок. Це не просто 

зміна навчальної послідовності. Такий урок передбачає зміну власних педагогічних 

прийомів.                                                                                                                                              

 Авторами технології «переверненого навчання» вважають вчителів хімії 

Аарона Самса і Джонатана Бергманна (США). У 2008 році вони стали записувати 

відеоролики зі своїми лекціями та пропонувати їх на домашнє опрацювання учням. У 

власних книгах «Перевернуте навчання або як достукатися до кожного учня на уроці» 

розповідають про особливості технології та її можливості. Перевагами «переверненого» 

навчання є такі: зростання активності, розвиток співробітництва, персоналізація навчання, 

доступність інформаційно-комунікаційних технологій. Перевернена модель покладає більшу 

відповідальність за навчання на учнів, дає їм стимул для дослідження, експерименту. 
Інструменти для вчителя: 

Quipper School – це безкоштовний сервіс для організації навчання за моделлю 

«перевернутого класу».  На даний момент на платформі доступні такі курси: англійська мова 

і математика для 9-11 класів, хімія, фізика і біологія для 10-11 класів. Втім, розробники 

Quipper School не виключають того, що у найближчий час до списку увійдуть також інші 

предмети. Все залежить від зацікавленості і потреб користувачів. 

Сервіс досить простий у використанні, але про всяк випадок на сайті можна знайти 

докладні поетапні інструкції. 

Вчителю потрібно зареєструватись (пропонується зробити це за допомогою Facebook, 

але можна обійтися і без нього), створити клас і обрати або розробити самостійно курси для 

цього класу, а потім розіслати учням коди доступу до курсів. Щоб отримати можливість 

переглядати матеріали, учні повинні зареєструватися в Quipper School Learn, спеціальному 

сервісі від Quipper для школярів. 
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Все, що потрібно для використання Quipper School, це доступ до інтернету. Більше 
того, учням необов'язково сидіти за комп'ютером: слухати лекції і виконувати домашні 

завдання можна і зі смартфона. 

Платформа дає можливість вчителю контролювати, на якій стадії вивчення матеріалу 

знаходиться той чи інший учень, а також швидко і якісно аналізувати результати вирішення 

тестів і виконання домашніх завдань. 

Єдиної моделі «переверненого» навчання не існує. Термін широко використовується 

для опису структури практично будь-яких занять, які ґрунтуються на перегляді попередньо 

записаних занять із наступним їх вирішенням чи обговоренням . 

Важливим компонентом у реалізації технології «перевернутого» навчання є розробка 

стандартної технологічної карти підготовки до уроку вчителів і учнів.  

 Порівняння «перевернутого» і традиційного навчання 

Навчальний 

процес  

«Перевернуте» навчання Традиційне 

навчання 

Підготовка до  

уроку 

Перегляд відповідей на 

тести, визначення «важких» для 

учнів питань, відбір тренувальних і 

розвивальних завдань 

Написання 

конспекту уроку, 

підготовка тренувальних і 

розвивальних завдань 

Технологія 

проведення уроку 

Учитель спрямовує 

діяльність учнів на розв’язання 

«важких» для них питань і 

відпрацювання навичок 

Учитель пояснює 

новий матеріал, учні 

закріплюють отримані 

навички . 

Технологія 

навчання 

Дома учні самостійно 

переглядають відео, ЕОР, 

виконують тестові завдання, 

готують запитання вчителю. 

Учитель спрямовує діяльність 

учнів на розв’язання «важких» 

питань і відпрацювання навичок 

Учитель пояснює 

новий матеріал, учні в 

класі закріплюють 

отримані навички. Дома 

виконують завдання 

самостійно 

Передача знань Учень здобуває знання 

самостійно, з’ясування ж «важких» 

питань здійснюється з 

використанням технологій 

інтерактивного навчання 

Навчальний 

матеріал від учителя до 

учня передається у формі 

пасивного сприйняття, 

потім учитель у класі 

організовує діяльність 

учнів з його засвоєння 

Методи Інтерактивні технології, 

інформаційно-повідомні, що 

дозволяють учню самостійно 

здобувати знання 

Інтерактивні 

технології, що дозволяють 

учню здобувати знання у 

процесі взаємодії вчитель-

учень 

Підходи Персоналізований і 

диференційований 

Диференційований 

ІКТ Диференційований ІКТ 

Сервіси MS Office 365, Google,  

Web-2.0, Moodle тощо  

Мультимедіа 

(дошка, проектор, Web-2.0, 

Moodle тощо гаджет), 

локальні ЕОР тощо 

Діяльність учнів Активна  Пасивна 

Роль учителя Передає готові знання. Супроводжує 
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Технологічна карта підготовки вчителя до уроку:                                                                                                                                                      

– сформувати завдання і визначити терміни його виконання;                                                                         

– сформувати список нової лексики за темою для приведення у відповідність розуміння 

змісту навчального відео;                                                                                                                                            

– відібрати (створити) навчальне відео або інші ЕОР;                                                                                         

– відібрати (створити) тестове завдання (вправу) за тематикою навчального відео або інших 

ЕОР;                                                                                                                                                 – 

створити список запитань для контролю розуміння змісту навчального відео або інших ЕОР;                                                                                                                                                            

– розробити інструкції з граматичним або алгоритмічним матеріалом до уроку; – відібрати 

завдання для роботи з підручником;                                                                                                              

– прогнозувати можливий варіант зворотного зв'язку з учителем (електронною поштою або 

за допомогою використання миттєвих повідомлень).                                                                

Технологічна карта підготовки учня до уроку:                                                                                                  

– ознайомитися із завданням і термінами його виконання;                                                                                   

– ознайомитися зі списком нової лексики для розуміння змісту навчального відео;                                           

– переглянути навчальне відео;                                                                                                                              

– виконати тестове завдання (вправу) за тематикою навчального відео;                                                                                                                      

– здійснити пошук відповідей до списку запитань для самоконтролю розуміння змісту 

навчального відео;                                                                                                                                                

– прочитати інструкції з граматичним або алгоритмічним матеріалом до уроку;                                       

– виконати завдання за підручником;                                                                                                   

– здійснити електронну комунікацію з вчителем за потреби.  

Технологія проведення «перевернутого» уроку:                                                                                                               

– учитель записує пояснення нового матеріалу на веб-камеру, або робить запис за допомогою 

спеціальних програм;                                                                                                                                                       

– учитель розміщує навчальне відео в ХОНС або робить розсилання учням з посиланнями на 

матеріал, розміщений у YouТube;                                                                                                                                   

– учні отримують як домашнє завдання навчальне відео, електронний освітній ресурс або 

опорний конспект для вивчення нового матеріалу;                                                                                                     

– учні виконують он-лайн тест і завдання;                                                                                                                       

навчання, проектує 
навчальну ситуацію. 

Демонструє, розміщує, 

публікує, розробляє. 

Демонструє, 

розміщує, публікує, 

розробляє. 

Супроводжує навчання, 

проектує навчальну ситуацію. 

Передає готові 

знання. 

Передає готові знання. Передає готові 

знання. 

Роль учня Передає готові знання. Передає готові 

знання. 

Демонструє, розміщує, 

публікує, розробляє. 

Демонструє, 

розміщує, публікує, 

розробляє. 

Супроводжує навчання, 

проектує навчальну ситуацію. 

Супроводжує 

навчання, проектує 

навчальну ситуацію. 

Доступ до 

навчальних 

матеріалів 

Повсюдний В аудиторії 

Обговорення, 

дискусії 

Постійно Періодично 
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– на уроці вчитель організує навчальну діяльність, залучає до різних видів роботи всіх учнів 
класу;                                                                                                                                                                                                       

– учні уважно переглядають навчальне відео, виконують завдання, формулюють питання, 

відпрацьовують навички. 

 Контроль та активізація навчальної діяльності учнів:                                                                                   

– початок заняття з короткого повторення або дискусії за матеріалами, що були представлені 

на відео або інших електронних освітніх ресурсах (ЕОР);                                                        – 

перегляд записів учнів або відповідей на запитання (тести), пов'язані з відповідним 

матеріалом;                                                                                                                                                       

– використання он-лайн тестів і завдань для оцінювання навчальної діяльності учнів;                       

– система бліц-опитування, що спонукає учнів до зосередження уваги на навчанні. 

У контексті «переверненого навчання» виникає чимало запитань, серед яких 

основним є таке: як зацікавити дітей вивчати матеріал на випередження в домашньому 

опрацюванні, коли і звичайні домашні завдання учні виконують не завжди якісно. Мабуть, 

єдиний спосіб вирішення зазначеної проблеми полягає в тому, щоб матеріали, які 

використовуються в зазначеній технології були цікавими та насиченими. Роки за такою 

технологією доцільно проводити  в тому випадку, коли обсяг матеріалу обємний, а часу на 

вивчення теми відводиться мало.                                                                                                                  

 Основна ідея технології – учням пропонується ознайомитися з матеріалами теми 

заздалегідь, до уроку. Спочатку записане відео викладається на спільний ресурс (роздається 

учням). В якості домашнього завдання учні дивляться короткі відео-лекції, вивчають новий 

теоретичний матеріал. Учні можуть дивитися його в зручний для себе час і стільки разів, щоб 

розібратися в досліджуваному матеріалі. Діти можуть звернутися як до підручника, так і до 

додаткових ресурсів. Учитель до цього медіа матеріалу докладає 1-2 питання в режимі «он-

лайн» або невеликий тест для моніторингу рівня засвоєння навчального матеріалу.                          

З відповідей дітей учитель бачить рівень розуміння нового матеріалу. 

Отримавши початкові знання і сформувавши первинне уявлення про предмет вивчення, учні, 

прийшовши в клас, переходять до активних форм навчання, тобто до аналізу конкретної 

навчальної ситуації, вирішення проблемних завдань, виконання практичних завдань. 

Закріплення нового матеріалу на уроці проходить в диференційованих групах. На цьому 

етапі вчитель визначає рівень підготовки учнів, може запропонувати дослідницьку 

діяльність, проекти, індивідуальні і колективні форми роботи. Також можливі дискусії з 

теми, коли кожен може висловити свою думку. 
Використовуючи елементи «перевернутого навчання», ми показуємо унікальний, практично 

необмежений потенціал мережі Інтернет, його значимість у плані самоосвіти. Завдяки 

технології «перевернутий клас» можемо формувати в дітей відношення до мережі як до 

джерела знань, способу транслювання та набуття практичного досвіду, створювати реальну 

можливість зміни від «висиджування» і «зубріння» на уроці до формування активної 

життєвої позиції учня як рівноправного суб'єкта освітнього процесу, розвитку життєво 

важливих компетенцій на предметному матеріалі. 
Необхідно відзначити, що можливості сучасного Інтернет-простору практично безмежні. 

Триває розвиток потужних мобільних пристроїв, пропонується широкий вибір освітніх 

ресурсів і можливість ними користуватися у зручному місці і відповідний час. 

 
Особливості моделі «Перевернутий урок». 

Відмінними рисами моделі «перевернутий урок» є: 
 активна залученість учнів у процес навчання; 
 навчальні матеріали (відео, аудіо ) завжди у вільному доступі; 
 звільняється час на уроці для активних форм роботи; 
 контент - це не ресурс, а відправна точка для вивчення нового матеріалу; 
 можливість вчителю проводити більше часу один на один з тими учнями, яким потрібна 

додаткова підтримка і допомога; 
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 можливість учнів працювати в своєму темпі (поставити на паузу, перемотати або 
переглянути відео-урок, розподілити час навчання за своїм розсудом); 

 можливість під час «перевернутого уроку» учня не рухатися далі, якщо він не 

продемонстрував достатнє володіння і розуміння того, що потрібно було засвоїти при роботі 

вдома; 
 відео-уроки доступні всім учням, навіть тим, хто змушений пропустити заняття в школі; 
 можливість вчителя діагностувати рівень засвоєння учнями первинного матеріалу, 

«відправної точки»; 
 можливість навчати один одного (деяким учням вдається зрозуміти матеріал швидше, ніж 

іншим. У перевернутому класі вчитель може швидко визначити «розумників» і призначати їх 

наставниками або помічниками однокласників); 
 залученість батьків (те, що відео-уроки доступні для перегляду в будь-який час дня і ночі, 

так як знаходяться в Інтернеті, батьки теж можуть переглядати їх і, в свою чергу, допомагати 

своїм дітям в освоєнні матеріалу). 

 
Принципи роботи «Перевернутий урок». 

Не існує єдиної моделі перевернутого навчання, як не існує певного напряму діяльності для 

її використання. Термін «перевернутий урок» або «перевернутий клас» широко 

використовується для опису структури практично будь-яких занять, які будуються на 

попередньому вивченні матеріалу. І це один з найважливіших аспектів. У класі, в якому я 

працюю, зібрані учні різні за рівнем і темпом засвоєння навчального матеріалу. Одним для 

розуміння досить поглянути на матеріал, а інші потребують додаткового часу для його 

детального вивчення. 
Відео-лекція дозволяє реалізувати більш активно особистісно-орієнтований, діяльнісний 

підхід до навчання. Тим самим учні стають не пасивними слухачами лекції з новим 

матеріалом, а активними учасниками його розбору. 
Розвиток соціальних мереж і інших інструментів сучасного Інтернету зумовили необхідність 

їх використання в початковій освіті. Це дозволяє взаємодіяти зі школярами в соціальних 

мережах на уроках, в рамках позаурочної діяльності, у процесі виконання домашніх завдань. 
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Бричко А.О., державний навчальний заклад                                                   

«Кіровоградський професійний ліцей сфери послуг»,                                                             

викладач фізики,інформатики                                                        

 

ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ТА ВЕБ-

РЕСУРСІВ 

На сучасному етапі розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, формування 

ефективного освітнього середовища навчально-дослідницької діяльності дітей майже не 

можливе без застосування нових сучасних Web-технологій. Використання Web-технологій, 

безперечно позитивно впливає як на сам процес (формування освітнього середовища) так і на 

його результат  (навчально-дослідницька діяльність дитини у цьому середовищі). 

Актуальність теми. Використання новітніх технологій та ІКТ у сучасному суспільстві 

стає необхідним в будь-якій сфері діяльності людини. Сучасні офісні додатки дають 

можливість користувачам працювати з документами не лише on-line, а й off-line, що значно 

розширює коло можливостей на інтернет-просторах кожного рядового користувача. 

До того ж, сервіси на основі хмарної технології тільки починають активно 

розвиватися й інтегруватися до різних соціальних сфер життя від бізнесу до освіти. Тому, 

актуальними невирішеними залишаються питання розробки навчальних хмарних сервісів та 

методик їх використання у навчальному процесі. 

Сloud computing – це технологія, яка надає користувачам мережі Інтернет можливість 

доступу до комп’ютерних ресурсів віддаленого Web-сервера та використання програмного 

забезпечення як онлайн-сервіса.  

Світовий досвід впровадження та використання хмарних технологій свідчить про його 

перспективність  використання і у вітчизняній системі освіти. Впровадження технології 

хмарних обчислень у навчально-виховний процес освітнього закладу має ряд переваг: 

- безкоштовне використання програмного забезпечення; 

- мобільність у роботі та універсальність доступу до інформації 

(відсутність прив’язки до робочого місця, доступність з різних пристроїв); 

- захист персональних даних та розмежування доступу до спільної 

інформації; 

- відсутність технічної підтримки роботи платформи та попереднього 

налаштування; 

- можливість впровадження нових інтерактивних форм роботи. 

Для користування додатками Google необхідно створити власний акаунт на Google 

Диск. Google Диск — це файловий хостинг, створений і підтримуваний компанією Google. 

Його функції включають зберігання файлів в Інтернеті, загальний доступ до них і спільне 

редагування. До складу Диска Google входять Google Документи, Таблиці та Презентації — 

набір офісних додатків для спільної роботи. Документи можна створювати і редагувати у 

веб-переглядачі без спеціальних програм. Також можна імпортувати документи (включно з 

файлами Microsoft Word і PDF) і відразу ж редагувати їх, а потім експортувати результати у 

форматах .docs, .pdf, .odt, .rtf, .txt, .html. 

Гігабайти безкоштовного місця на сервері дають можливість отримувати доступ до 

своїх файлів з будь-якого комп'ютера чи мобільного пристрою через інтернет. 

При використанні «хмарних сайтів» програмне забезпечення надається користувачеві 

як інтернет-сервіс. Користувач має доступ до власних даних, але не управляє технічною 

інфраструктурою, операційною системою і програмним забезпеченням, з яким він працює. 
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Google Презентації – це редактор для створення та оформлення презентацій. 
Використання цього додатку надає користувачеві такі можливості: 

1. Створити і відредагувати презентацію. 

2. Попрацювати над презентацією разом з друзями або колегами, а потім 

продемонструвати результати іншим користувачам. 

3. Імпортувати файли PPTX і PPS, а також конвертувати їх в презентації 

Google. 

1. Скачати презентацію в форматі PDF, PPT, SVG, JPG або у вигляді 

текстового файлу. 

2. Додати в презентацію зображення і відео. 

3. Опублікувати презентацію на веб-сайті. 

Google Документи – це набір зручних засобів редагування й оформлення документів. 

Працюючи з Google Документами можна застосовувати різні шрифти, додавати посилання, 

зображення, малюнки і таблиці. Документи Google мають ефективніші функції, ніж 

стандартна версія Microsoft Office. 

Отже, формування саме хмарно орієнтованого освітнього середовища найбільш 

позитивно вплине на організацію навчально-виховного процесу в освітньому закладі, 

створить оптимальні умови для підвищення мотивації учнів до їх навчально-дослідницької 

діяльності. 

 

ТЕХНОЛОГІЯ WEB-QUEST – ПРОЕКТНА ТЕХНОЛОГІЯ ЯК  СТИМУЛ ДЛЯ 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ 

Нині в усьому світі спостерігаються дві тенденції, що мають суттєвий вплив на освітні 

системи. 

Перша – це прискорене зростання об’єму знань і технологій, що трансформують всі 

аспекти діяльності глобального співтовариства й економіки.  

Е-learning – (скорочено від Electronic Learning) – система електронного навчання, 

синонім таких термінів, як електронне навчання, дистанційне навчання, навчання з 

використанням комп’ютерів, мережеве навчання, віртуальне навчання за допомогою 

інформаційних електронних технологій. 

Інша – недостатня кількість кваліфікованих викладачів, які володіють сучасними 

технологіями навчання, оновлення знань і вмінь. 

        Однією з технологій е-learning, що нині широко використовується в навчальному 

процесі є проектна технологія навчання та її різновид – Веб-квест.  

         Технологія Веб-квест широко використовується в навчальному процесі всіх 

країн світу на різних рівнях освіти. Тому подальшим розглядом сучасних технологій 

навчання є проектна технологія Веб-квест та її використання в навчальному процесі. 

Нині є багато педагогічних технологій навчання, що забезпечують самостійну роботу 

студентів, ураховуючи значні обсяги інформації, необхідність її обробки і передачі потребує 

інтеграції цих педагогічних технологій з ІКТ, використанням Інтернет. Ураховуючи той 

факт, що у ВНЗ особливе місце займає дослідницька робота студентів, заслуговує на увагу 

інтеграція методу проектів з використанням Інтернет і рольових ігор. Такий вид проектів 

називають Веб-квестом. 

Веб-квест (Вебquest) у педагогіці – проблемне завдання з елементами рольової гри, 

для виконання якої використовуються інформаційні ресурси Інтернет. 

Веб-квести – організовані засоби Веб-технологій у середовищі WWW. За своєю 

організацією є досить складними; вони спрямовані на розвиток у студентів навичок 

аналітичного і творчого мислення; викладач має володіти високим рівнем предметної, 

методичної та інформаційно-комунікаційної компетентності. 

Таким чином, Веб-квест поєднує в собі ідеї проектного методу та ігрових технологій в 

середовищі WWW засобами Веб-технологій. 
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Під квестом (англ. Quest – подорож, мандрівка) розуміють комп’ютерну гру, в якій 
гравець має добитися певної мети, використовуючи власні знання і досвід, а також 

спілкуючись з учасниками квеста. 

За своєю суттю, основою Веб-квестів є проектна методика, що орієнтована на 

самостійну діяльність студентів – індивідуальну, парну, групову, котра здійснюється за 

певний проміжок часу. Цей метод органічно сполучається з груповим підходом до навчання 

(cooperative learning). Проектна діяльність найбільш ефективна, якщо її вдається пов’язати з 

програмним матеріалом, значно розширюючи і поглиблюючи знання студентів у процесі 

роботи над проектом. Метод проектів завжди передбачає розв’язання проблеми, що, як 

правило, не обмежується однією темою. Розв’язання значимої проблеми сприяє тому, що 

вдається переключити увагу студентів з форми вислову на її зміст. Студенти зайняті тим, як 

розв’язати проблему, які визнайти раціональні способи її розв’язку, де знайти переконливі 

аргументи, що доводять правильність обраного шляху. 

Уперше термін «Веб-квест» був запропонований в 1995 р. Берні Доджем, професором 

Університета Сан-Дієго (США). Автор розробив інноваційні додатки до Інтернет з метою 

інтеграції в навчальний процес для різних предметів і рівнів навчання. 

Б. Додж виділив три принципа класифікації Веб-квестів: 
1. За тривалістю виконання: короткострокові та довгострокові. 

2. За предметним змістом: монопроекти, міжпредметні Веб-квести. 

3. За типом завдань, що виконують учні: переказ, компіляційні загадки, журналістські, 

конструкторські, творчі, переконуючі, розв’язок спірних проблем, самопізнавальні, 

аналітичні, оцінні, наукові. 

Завдання на переказ є самими примітивними і становлять найбільш простий 

приклад використання Інтернет як джерела інформації та вважається Веб-квестом за 

умови: 
− формат і форма докладів студентів відрізняється від оригіналів матеріалів, матеріал 

тексту не є простим копіюванням тексту з Інтернет у текстовий редактор; 

− студенти вільні у виборі того, про що розповідають і яким чином організують 

знайдену інформацію; 

− студенти використовують навички збирання, систематизації та обробки інформації. 

Сутність компіляційного завдання полягає в тому, що студенти мають взяти 

інформацію з різних джерел і привести її до єдиного формату. Підсумкова компіляція може 

бути опублікована в Інтернет або представлена у вигляді нецифрового продукту, наприклад, 

книга. 

Веб-квест, який створений на основі завдання-загадки, потребує синтезу інформації з 

набору джерел і створення головоломки, яку неможливо розв’язати простим пошуком 

відповіді на сторінках Інтернет. Навпаки, необхідно придумати загадку, розв’язок якої 

потребує: 

− засвоєння інформації з множини джерел; 

− складання інформації в єдине ціле за допомогою висновків, узагальнень з різних 

джерел інформації; 

− виключення хибних відповідей, які спочатку уявлялися вірними, а в процесі 

розгляду стали хибними. 

У журналістських Веб-квестах студенти мають зібрати факти та організувати їх у 

жанрі репортажу новин, інтерв’ю і т. ін. 

Конструкторський Веб-квест потребує від студентів створення продукту або плану з 

виконання раніше визначеної мети в певних межах. 

Творчий Веб-квест вимагає від студентів створення продукту в заданому форматі. 

Творчі проекти схожі на конструкторські, проте є вільними і непередбачуваними в своїх 

результатах. У процесі оцінки таких проектів необхідно більше уваги приділяти творчості й 

самовираженню студентів. 

Веб-квести з розв’язання спірних проблем передбачають пошук і представлення 

різних, а інколи суперечливих думок з однієї проблеми і спробу привести їх до консенсусу. 
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Переконуючий Веб-квест має на меті створення продукту, здатного переконати будь-
кого. Таке завдання виходить за межі звичного перекладу і вимагає від учнів розробки 

аргументів на користь будь-якого твердження, думки, варіанту розв’язку проблеми на основі 

матеріалів, одержаних у процесі роботи з квестом. Кінцевим продуктом такого проекту може 

бути лист, стаття, прес-реліз, постер, відеозапис, мультимедійна презентація, Веб-сторінка і 

т. ін. 

Веб-квести, які орієнтовані на самопізнання, мають на меті краще пізнання самих 

себе, яке може розвиватися через дослідження он-лайн і офф-лайн. 

Аналітичний Веб-квест досліджує взаємозв’язок речей реального світу в межах 

заданої теми. Такі завдання дають підгрунтя для одержання учнями знань в умовах, за яких 

вони мають уважно вивчати речі, знаходити спільне і різне, а також находити скриті схожі 

явища, розуміти зв’язок причин і наслідків, обговорюючи їх значення. 

Наукові Веб-квести слугують для знайомства та залучення студентів до наукових 

досліджень у різних галузях знань. Інтернет містить історичну та нову інформацію, яка може 

бути корисною в будь-якій галузі науки. 

Оцінні Веб-квести представляють студентам низку предметів із запрошенням до їх 

оцінки або класифікації, вибору рішення з обмеженого списку або оцінки результатів 

проведених досліджень. 

За думкою Є.С. Полат, Веб-квест повинен мати наступну структуру: 
− вступ (формулювання теми, опис головних ролей учасників, сценарій квеста, план 

роботи або огляд усного квеста); 

− центральне завдання (завдання, питання, на які студенти мають найти відповідь в 

межах самостійного дослідження, який підсумковий результат має бути досягнутий); 

− список інформаційних ресурсів, які можна використати під час досліджень, у тому 

числі ресурси Інтернет; 

− опис основних етапів роботи; керівництво до дії; 

− заключення (підсумки дослідження, питання для подальшого розвитку теми). 

Розглянута інтерактивна методика Веб-квестів учить знаходити необхідну 

інформацію, здійснювати її аналіз, піддавати її аналізу, систематизувати і вирішувати 

поставлені задачі, її використання є нескладним, не потребує завантаження додаткових 

програм або одержання специфічних технічних знань та навичок – необхідним є лише 

комп’ютер з доступом до мережі Інтернет. 

Нині в різних сферах діяльності відчувається нестача фахівців, які здатні самостійно 

та в команді розв’язувати проблеми, що виникають, робити це за допомогою Інтернет. Тому 

навчання студентів у проектній діяльності – Веб-квести в інтеграції з іншими педагогічними 

технологіями сприятимуть активному процесу одержання знань, умінню находити необхідну 

інформацію, використовувати різноманітні інформаційні джерела, запам’ятовувати, 

здійснювати пошук розв’язків, розв’язувати певні завдання і проблеми, організовувати себе 

до роботи. В цьому Веб-квести сприяють підвищенню якості навчання у ВНЗ. 

Активізація пізнавальної діяльності студентів на основі використання Веб-

квестів 

Одним із можливих підходів до використання мережі Інтернет з навчальною метою є 

використання структурованого підходу, який надає можливість студентам використовувати 

роботу в Інтернет більш продуктивно, поєднуючи та комбінуючи різноманітні інформаційні 

ресурси, використовуючи здібності та навички проблемного мислення. Однією з таких 

технологій є проектна технологія навчання з використанням ІКТ. 

Нині в суспільстві відчувається нестача фахівців, які були б здатні самостійно та в 

команді розв’язувати виникаючі проблеми, що вирішуються за допомогою мережі Інтернет. 

Тому використання в навчальному процесі проектної технології та Інтернет, Веб-квестів, 

значно змінює навчальний процес, підвищує його якість, сприяє розвитку інтересів 

студентів, активізує їх діяльність на заняттях та ін. 

До проектної технології покладено за основу поняття «проект», його прагматична 

спрямованість на результат, який одержується в процесі розв’язання тієї чи іншої 
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теоретичної або практичної проблеми. З цією метою необхідно навчити студентів самостійно 
мислити, знаходити та розв’язувати проблеми, залучаючи з цією метою знання з різних 

галузей, здатність прогнозувати результати та можливі наслідки різних варіантів рішення, 

вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. 

Немає сумніву, що одержаний досвід принесе свої плоди в майбутньому, 

сприятиме розвитку таких компетенцій: 
− використання ІКТ для розв’язання професійних задач (у тому числі для пошуку 

необхідної інформації, оформлення результатів роботи у вигляді комп’ютерної презентації, 

Веб-квесту, флеш-роликів, баз даних та ін.); 

− самостійне навчання та самореалізація; 

− робота в команді (планування, розподіл функцій, взаємодопомога, взаємоконтроль); 

− уміння знаходити різні способи розв’язання проблемної ситуації; 

− визначення найбільш раціонального варіанту, обґрунтування свого вибору; 

− навички публічного виступу (обов’язкове проведення попередніх захистів, захистів 

проектів з виступом авторів, з питаннями, дискусіями).  

Веб-квест у педагогіці – проблемне завдання з елементами рольової гри, для 

виконання якого використовуються інформаційні ресурси Інтернет. 

Берні Додж визначав такі види завдань для Веб-квестів. 

Переказ – демонстрація розуміння теми на основі подання матеріалів з різних джерел 

у новому форматі: створення презентації, плакату, оповідання. 

Планування та проектування – розробка плану або проекту на основі заданих умов. 

Самопізнання – будь-які аспекти дослідження особистості. 

Компіляція – трансформація формату інформації, яка одержана з різних джерел: 

створення книги кулінарних рецептів, віртуальної виставки, капсули часу, капсули культури. 

Творче завдання – творча робота в певному жанрі – створення п’єси, вірша, пісні, 

відеоролика. 

Аналітичне завдання – пошук та систематизація інформації. 

Детектив, головоломка, таємнича історія – висновки на основі 

суперечливих фактів. 

Досягнення консенсусу – спільне вироблення рішення з поставленої проблеми. 

Оцінка – обґрунтування певної точки зору. 

Журналістське розслідування – об’єктивний виклад інформації (розгляд думок і 

фактів). 

Переконання – схиляння на свій бік опонентів або нейтрально налаштованих осіб. 

Наукові дослідження – вивчення різних явищ, відкриттів, фактів на основі 

унікальних он-лайн джерел. 

Розглянемо структуру Веб-квеста. Веб-квест складається з таких розділів: 

Вступ – короткий опис теми Веб-квесту. 

Завдання – формулювання проблемної задачі та опис форми подання кінцевого 

результату. Наприклад, задана серія питань, на які потрібно знайти відповіді; прописана 

проблема, яку потрібно вирішити, та вказана інша діяльність, що спрямована на переробку і 

представлення результатів, виходячи із зібраної інформації, а також список інформаційних 

ресурсів, необхідних для виконання студентами завдання – посилання на Інтернет-ресурси і 

будь-які інші джерела інформації. 

Порядок роботи – опис послідовності дій, ролей і ресурсів, котрі необхідні для 

виконання завдання. 

Керівництво до дій (як організувати та представити зібрану інформацію) – 

допоміжна інформація, що може бути представлена у вигляді непрямих запитань. 

Оцінка – опис критеріїв і параметрів оцінки виконання Веб-квесту, які 

представляються у вигляді бланку оцінки. Критерії оцінки залежать від типу навчальних 

завдань, що вирішуються у Веб-квесті. 

Висновок – у цьому розділі підсумовується досвід, одержаний студентами в процесі 

виконання самостійної роботи над квест-проектом. 
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Використані матеріали – посилання на ресурси, що використовувалися для 
створення Веб-квесту. 

Коментарі для викладача – методичні рекомендації для викладачів, студентів, які 

будуть використовуватися у Веб-квесті. 

Досить складним питанням є оцінка Веб-квеста. 

 

Критері

ї 

Обґрунтування 

критеріїв 
Бали 

Зміст 

Самостійна 

робота групи 

Розуміння 

завдання 

– робота демонструє точне 

розуміння завдання; 

– мають місце матеріали, котрі 

частково не відносяться до теми; 

– включені матеріали, що 

повністю не відносяться до теми, 

відібрана інформація не аналізується. 

10 

  

 5 

  

0 

Повнота 

розкриття теми 

– повно; 

– частково; 

– не розкрито. 

10 

5 

0 

Виклад аспектів 

теми 

– викладено повно; 

– частково; 

– не викладено. 

10 

5 

0 

Виклад стратегії 

розв’язку проблеми 

– викладена стратегія розв’язку 

проблеми; 

– процес розв’язку неповний; 

– процес розв’язку неправильний. 

10 

 

5 

0  

Логіка викладу 

інформації 

– логічний виклад матеріалу; 

– порушення логіки; 

– відсутність логіки. 

10 

5 

0 

Узгоджена 

робота в групі 

– чітко спланована робота групи; 

– робота групи частково 

спланована; 

– не спланована робота в групі. 

10 

5 

  

0 

Розподіл ролей в 

групі 

– вся діяльність в групі рівномірно 

розподілена між її членами; 

– робота розподілена між 

більшістю учасників групи; 

– декілька членів групи 

відповідають за роботу всієї команди. 

5 

  

3 

  

0 

Авторська 

оригінальність 

– містить значну кількість 

оригінальних винахідницьких прикладів; 

– у роботі присутні авторські 

винаходи; 

– стандартна робота. 

5 

   

3 

  

0 

Рівень 

самостійності роботи 

групи 

– повна самостійність у виконанні 

роботи; 

– часткова самостійність роботи 

групи; 

– несамостійна робота групи. 

5 

  

3 

 

0 

Оформл

енняроботи 

Граматичне та 

стилістичне 

оформлення роботи 

– грамотно та стилістично 

правильно оформлена робота; 

– не грубі помилки; 

– грубі помилки. 

 5 

3 

0 
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Захист роботи Якість доповіді – аргументованість основних 
позицій, повнота представлення 

результатів; 

– порушення логіки, неповне 

представлення результатів; 

– відсутні аргументи з основних 

позицій, відсутні результати 

дослідження. 

10 
  

  

5 

   

0 

Об’єм і якість 

знань з теми 

– доповідачі демонструють 

ерудованість, відображають 

міжпредметні зв’язки; 

– доповідачі викладають матеріал, 

але не мають достатньо глибоких знань; 

– доповідачі не володіють 

матеріалом. 

 10 

  

  

3 

  

0 

Культура мови, 

манера триматися 

перед аудиторією 

– доповідачі впевнено тримаються 

перед аудиторією, володіють мовою, 

дотримуються регламенту; 

– доповідачі допускають не грубі 

мовленнєві помилки у виступах, 

незначно порушують регламент, частково 

утримують увагу аудиторії; 

– доповідачі не володіють 

аудиторією, порушують регламент, не 

володіють мовою, не можуть утримати 

увагу аудиторії. 

 5 

  

   

2  

  

 

 

0 

Відповіді на 

запитання 

– доповідачі впевнено і повно 

відповідають на запитання, розкривають 

зміст теми; 

– доповідачі можуть відповідати 

на всі види запитань; 

– доповідачі не можуть відповісти 

на всі запитання. 

10 

  

 

3 

   

0 

Ділові та вольові 

якості доповідача 

– доповідач бажає досягти високих 

результатів, готовий до дискусії; 

– доповідач готовий до дискусії, 

але не завжди доброзичливий; 

– доповідач не готовий до 

дискусії, агресивний, не контактний. 

5 

   

2 

  

0 

 

Вище нами розглянуто поняття Веб-квесту, методику його створення та оцінювання. 

Доцільно навести визначення освітнього Веб-квесту, що використовується в навчально-

виховному процесі освітньої установи. 

Освітній Веб-квест, як відомо, – це сайт в Інтернеті, з яким працюють студенти, 

виконуючи певну навчальну задачу. 

Робота з Веб-квестами підсилює мотивацію навчання, сприяє розвитку критичного 

мислення, формує вміння та навички здійснення порівняння, аналізу помилок, перспектив, 

класифікації, знаходження шляхів розв’язку проблеми та завдання в цілому. 

Рекомендації до проведення веб-квестів: 

 визначити ключові слова для пошуку; 

 знайти  необхідну інформацію в мережі Інтернет; 

 проаналізувати й обговорити знайдену інформацію; 
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 при необхідності – відкоригувати ключові слова та повторити пошук; 

 сформулювати висновок і обговорити його (чи відповіли ви на всі підпитання? Якщо 

ні – повторіть ще один цикл пошуку й обробки інформації). 

 Застосування  комп'ютерних  технологій  навчання  дозволяє видозмінювати  весь  

процес  викладання,  реалізовувати  модель  особистісно зорієнтованого  навчання, 

інтенсифікувати  заняття,  а  головне  -  удосконалювати  систему  самостійної  підготовки  

учнів. Застосування  проектної  методики  навчання  сприяє  розвиткові  особистості,  

дозволяє  створити  цілісну  дидактичну  модель  вивчення  української  мови та літератури, 

розвиває ініціативу, впевненість в собі, уміння творчо виконувати поставлені завдання, 

самостійно приймати  відповідальні  рішення,  захищати  власну  точку  зору,  критично  

мислити.  Методика використання  веб-технологій,  зокрема  веб-квестів  у  навчальному  

процесі, розвиває  пізнавальну активність  учнів  та  навички  самостійного  одержання  

знань;  активізує  навчальний  процес, сприяє підвищенню індивідуалізації навчання та його 

якості, тому  має ширше впроваджуватися, зокрема,  при викладанні гуманітарних предметів.  

Як показує практика,  робота над веб-квестом вимагає великих витрат часу, але це того 

варте! 

Давня мудрість говорить: «Хто стоїть на місці, той відстає». А хто не хоче відставати, 

мусить рухатися вперед і не зупинятися, а досягнувши вершини,  підійматися вище. У цьому 

й полягає основна місія сучасного учителя. 

 На нашу думку, найважливіша риса сучасного вчителя - уміння й бажання вчитись, не 

зупинятись на досягнутому,  завжди шукати новизну. Адже людина, яка цікавиться всім, що 

її оточує, не подаватиме «суху теорію», а зробить кожний урок цікавим і пізнавальним.  І це, 

мабуть, єдине, чим можна завоювати повагу та прихильність учнів та досягти головної мети 

своєї роботи – навчити. 
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Калужська Валентина Олексіївна, 

ДНЗ «Кіровоградський професійний  

                                                             ліцей сфери послуг», викладач професійно-

теоретичної підготовки з професії «Кухар» 

 

ТЕХНОЛОГІЇ РОЗРОБКИ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ ТА ЇХ 

ВИКОРИСТАННЯ ПРИ ПРОВЕДЕННІ УРОКІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕОРЕТИЧНОЇ 

ПІДГОТОВКИ З ПРОФЕСІЇ «КУХАР» 

                                                            
    Використання новітніх технологій у сучасному суспільстві стає необхідним 

практично в будь-якій сфері діяльності людини. Оволодіння навичками цих технологій, в 

навчальному процесі, багато в чому визначає успішність професійної підготовки нинішніх 

учнів. Оволодіння цими навичками протікає набагато ефективніше, якщо відбувається не 

тільки на уроках інформатики, а знаходить своє впровадження й розвиток на уроках інших 

предметів, що сприяє розвитку вмінь і навичок застосовувати знання на практиці та в 

реальному житті. 

    Молода людина, яка не володіє сучасними комп’ютерними технологіями, не 

ознайомилася з технологіями Інтернету, буде неминуче відкинута за межі сучасного 

інформаційного суспільства. 

    Застосування комп’ютерних технологій в освітньому процесі сприяє не тільки 

розвитку самостійності та творчих здібностей учнів, а й дозволяє змінити саму технологію 

надання освітніх послуг, зробити урок більш наочним і цікавим. Комп’ютерні засоби 

навчання забезпечують інтенсифікацію діяльності викладача і учня на уроці, сприяють 

здійсненню диференціації та індивідуалізації навчання, розвитку спеціальної або загальної 

обдарованості, посилює міжпредметні зв’язки. 

    Комп’ютер дозволяє підвищити мотивацію навчання та сприяє формуванню 

позитивного ставлення до нього. Його використання в навчальному процесі допомагає 

викладачу зробити урок динамічним, цікавим, насиченим, яскравим, таким, що 

запам’ятовується надовго.   

    Комп’ютер – це новий вимір у просторі навчання. Стає очевидним, що сучасна 

проекційна техніка практично створена для навчальних закладів, як колись були створені для 

них дошка та крейда. Це помічник викладача, інструмент для досягнення ним педагогічних 

цілей, але не панацея від усіх освітніх проблем. Комп’ютер в жодному разі не замінить 

традиційної  книжки та живого спілкування з викладачем, впливу особливості викладача на 

уроці. 

    Комп’ютер – це знаряддя, яке поліпшує роботу викладача. Але  спочатку педагогу 

потрібно докласти чимало зусиль, щоб його опанувати: потрібно творчо добирати матеріал 

до уроків, переглянути методику викладання з точки зору застосування на уроці 

комп’ютерної техніки, комп’ютерних мереж та можливості наситити урок мультимедійною 

інформацією.  

    Замість дошки нині можна використовувати відео – демонстрації, динамічні 

малюнки, що дають змогу наочно збагатити пояснення матеріалу, звертаючи увагу на 

особливо складні та неоднозначні моменти. Впровадження сучасних досягнень у сфері 

мультимедійних технологій в освіту дозволяють реально полегшити працю викладача, 

підвищити мотивацію до навчання, оптимізувати ефективність і якість педагогічного 
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процесу. Використання комп’ютера дозволяє створити інформаційне середовище, що 
стимулює інтерес та допитливість учнів. 

   Сучасні мультимедійні засоби значно полегшують процес навчання через реалізацію 

одного з фундаментальних його методів – наочність. Наочність за Я.А.Коменським, є 

«золотим правилом дидактики». Спеціальні предмети з  професійної підготовки значною 

мірою є предмети, що вимагають наочності з необхідністю  використання демонстраційного 

матеріалу. 

    Посилення наочності на уроках – ось важливий момент, на який необхідно звертати 

увагу. К.Д. Ушинський говорив «… Якщо ви входите в клас, від якого важко добитися слова, 

почніть показувати малюнки, і клас заговорить, а головне, заговорить вільно».  Я.А. 

Коменський у своїй праці «Велика дидактика» писав: «…Все, що тільки можна, давати для 

сприйняття чуттям, а саме: видиме – для сприйняття зору, чутне – слухом, запахи – нюхом, 

доступне дотикові – через дотик. Якщо будь-які предмети відразу можна сприйняти кількома 

чуттями, нехай вони відразу сприймаються кількома чуттями…».  Поєднання комп’ютерних 

технологій і традиційних методів викладання предмету повинно дати високий рівень 

засвоєння фундаментальних знань з цього предмету та усвідомлення їх практичного 

застосування. Використання нових методик – засіб підтримати зацікавленість предметом. 

Мультимедійні засоби не лише підтримують бажання пізнавальної діяльності, а й 

усучаснюють предмет, роблять його ближчим і наочнішим. 

    В чому полягає ефективність мультимедійних презентацій на уроках? 

    Підвищення якості освіти визначається використанням нових методів і засобів 

навчання. Активне навчання потребує залучення учнів у навчальний процес. Широке 

застосування мультимедійних технологій здатне різко підвищити ефективність активних 

методів навчання для всіх форм організації навчального процесу: на етапі самостійної 

підготовки учнів, на лекціях, на практичних та лабораторних заняттях. 

     Мультимедійні продукти представляють широкі можливості для різних аспектів 

навчання. Найсучаснішими комп’ютерними засобами навчання, що впроваджуються в 

навчальний процес закладів освіти України є мультимедійні технології.  Однією з 

беззаперечних переваг засобів мультимедіа є можливість розроблення на їх основі 

інтерактивних комп’ютерних презентацій, створених за допомогою Microsoft Power Point. Ця 

мультимедійна форма дозволяє подати матеріал як систему яскравих опорних образів, 

наповнених вичерпною структурною інформацією в алгоритмічному порядку. Мета такого 

подання навчальної інформації, перш за все, це формування в учнів системи образного 

мислення.  

    Подання навчального матеріалу у вигляді мультимедійної презентації скорочує час 

навчання, вивільняє ресурси фізичних сил та увагу учнів. Це стає можливим завдяки 

властивостям інтерактивності електронних додатків, які оптимально пристосовані до 

організації самостійної пізнавальної діяльності учнів. Використання презентації дозволяє 

побудувати навчально-виховний процес на основі психологічно коректних режимів 

функціонування уваги, пам’яті, розумової діяльності, гуманізації змісту навчання та 

педагогічних взаємодій, рекомендації процесу навчання з позиції цілісності. Використання 

презентацій є доцільним на будь – якому етапі вивчення теми і на будь якому етапі уроку: 

під час пояснення нового матеріалу, закріплення, повторення, контролю. Водночас 

презентація виконує різні функції: викладача, робочого інструменту, об’єкта навчання, що 

співпрацює з колективом. 

    Мною створено ряд комп’ютерних презентацій за допомогою Microsoft Power Point 

з використанням різноманітних ППЗ, рекомендованих Міністерством освіти і науки, та 

інтернет – ресурсів. Вони являють собою мультимедійні презентації, які складені відповідно 

навчальної програми предмету. На мій погляд, презентація – це зручна конструкція, в якій 

легко орієнтуватися.  

    Аналіз науково – методичної літератури та періодичних видань показав, що 

мультимедійні презентації здатні реалізувати багато проблем у процесі навчання, а саме:  

- використовувати передові інформаційні технології; 
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- змінювати форми навчання та види діяльності в межах одного уроку; 
- полегшувати підготовку викладача до уроку та залучати до цього процесу учнів; 

- розширювати можливості ілюстративного супроводу уроку; 

- реалізувати ігрові методи на уроках; 

- здійснювати роботу в малих групах або індивідуальну роботу; 

- проводити інтегровані уроки, забезпечуючи посилення міжпредметних в’язків; 

- організовувати інтерактивні форми контролю знань, вмінь та навичок; 

- організовувати самостійні, дослідницькі, творчі роботи, проекти на якісно новому 

рівні з можливістю виходу в глобальний інформаційний простір. 

   Отже на сучасному етапі розвитку освіти проблема застосування комп’ютерних 

технологій на уроках набуває дуже великого значення.  

Комп’ютер з мультимедіа в руках педагога стає дуже ефективним технічним засобом 

навчання. Одночасно впливаючи на зоровий та слуховий аналізатори він оперативно впливає 

на дії користувача, підтримуючи справжній зворотній зв'язок, тобто працює в 

інтерактивному режимі. Все це дозволяє: 

- вивести урок на якісно новий рівень; 

- підвищувати статус викладача; 

- впроваджувати в навчальний процес інформаційні технології; 

- використовувати різні форми навчання та види діяльності в межах одного уроку; 

- ефективно організовувати контроль знань, вмінь та навичок учнів; 

- полегшувати та вдосконалювати розробку творчих робіт, проектів, рефератів. 

    Проведення уроків при комплексному застосуванні традиційних та мультимедійних 

технологій забезпечує набуття учнями не тільки глибоких та міцних знань, а й вміння 

розвивати інтелектуальні, творчі здібності, самостійно набувати нових знань та працювати з 

різними джерелами. 

    Обговорюючи переваги використання новітніх інформаційних технологій у 

навчальному процесі, визначимо позитивні сторони застосування мультимедійних 

презентацій і проаналізуємо використання мультимедіа. 

     Позитивні сторони використання мультимедійних презентацій: 

    Інформаційність. Можливість в одній мультимедійній презентації розмістити 

великий об’єм графічної, текстової та звукової інформації. 

Інтерактивність. Забезпечують високий рівень інтерактивності між учнем і 

матеріалом. 

    Компактність. В якості носіїв для мультимедійної презентації можна 

використовувати різні типи дисків, USB– карти або електронні візитні картки, але незалежно 

від форми і ємкості, всі ці носії відрізняються компактністю і зручністю зберігання. 

    Емоційна привабливість. Приваблює велику кількість користувачів, які навчаються. 

Мультимедійні презентації дають можливість представити інформацію не лише в зручній 

для сприйняття послідовності, але й ефектно поєднувати звукові та візуальні образи, 

підбирати домінуючі кольори й колірні поєднання, які створюють у глядачів позитивне 

ставлення до інформації, що презентується. 

    Наочність. Наочність – це ключовий аргумент використання мультимедійних 

презентацій. «Краще один раз побачити, ніж сто разів почути». 

    Багатофункціональність. Презентація може мати до десятка різних способів 

використання. Збереження даних у цифровому форматі надає більших можливостей для 

навчання, матеріал може розглядатись покроково з різними рівнями деталізації. 

    Динамічність. Різна швидкість показу презентації дозволяє аналізувати окремі 

кадри, доповнювати коментарями тексти, графіку, стоп – кадри, зображення рухів у 

динаміці. Є можливість доступу до будь – якого відеокадру практично миттєво. Можна 

передавати і подавати інформацію в чіткому і структурованому вигляді. Інформацію легко 

поновлювати і конвертувати в інші формати. Економлячи час, викладач може збільшити 

щільність уроку, збагатити його новим змістом. 

    Сприяє підвищенню мотивації та заохоченню учнів до навчання. 
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    Крім того викладач, який створює і використовує мультимедійні навчальні 
презентації, змушений звертати величезну увагу на логіку подачі учбового матеріалу, що 

позитивно позначається на рівні знань учнів. 

    Хочу зазначити, що при створенні комп’ютерних презентацій для використання на 

уроці, у викладача виникають в основному такі проблеми:  

-   учні потребують доступу до мультимедійного комп’ютера. 

- потрібне спеціальне обладнання для роботи програм (комплекс мультимедіа). 

-  створення презентації потребує великі затрати часу. 

-  інтернет надає велику кількість інформації, яка може «збивати» учнів. 

- системи мультимедіа представляють насичене інформацією середовище, і для того, 

щоб використовувати їх у повному обсязі, потрібний добір великої кількості матеріалів. 

- неможливе передавання особистого відношення або поведінки. 

-  деяким учням важко сприймати інформацію з екрана.  

- потрібні знання, вміння і навички у використанні прикладних комп’ютерних 

програм, які застосовуються для створення презентацій, таблиць, діаграм, схем, графіків, 

анімацій, відео і т.п. 

    Та все одно, з якого боку не подивись – мультимедійні уроки мають суцільні 

плюси. Результати цього порівняння свідчать про значні переваги використання 

мультимедійних технологій навчання на уроках. Ці переваги, насамперед, зумовлені 

технічними можливостями комп’ютера, збільшення обсягу пам’яті, що дозволяє істотно 

розширити і урізноманітнити матеріал. Швидка дія комп’ютера забезпечує своєчасну 

обробку інформації, а наявність звукового супроводу сприяє активізації сприймання 

потрібних знань. Використання комп’ютера на різних етапах навчання допомагає реалізувати 

особистісно – орієнтований підхід в освіті.  Творча взаємодія викладача й учня забезпечує 

задоволення від самого процесу навчання, зацікавленість тим, що вивчається. Такі заняття 

допомагають викладачу залучити до творчої співпраці всіх учнів. Ефективним є 

використання відеофрагментів або мультиплікації, в яких зображено недоступні для 

спостереження процеси та явища. Використання демонстраційних засобів сприяє 

формуванню в учнів образних уявлень, а на їх основі – загальних понять.  

    Отже, використання мультимедійних презентацій, анімаційних завдань, уривків 

фільмів дозволяє розв’язувати складні навчальні задачі нестандартним, захоплюючим 

способом. 

    Щоб досягти очікуваного результату, треба дотримуватись основних принципів 

дизайну презентації – композиції, колористики і ергономіки, а саме: 

- слайди презентації повинні містити тільки основні моменти уроку (основні 

визначення, анімаційні та відеофрагменти, що висвітлюють сутність теми уроку); 

- одним з важливих моментів є збереження єдиного стилю, загальної структури і 

форми представлення навчального матеріалу на всьому уроці. Вся презентація 

повинна виконуватися в одній колірній палітрі, наприклад на базі одного шаблону, 

також важливо перевірити презентацію на зручність її читання з екрану; 

- тексти презентації не повинні бути великими. Вигідніше використовувати 

стиснутий, інформаційний стиль викладу матеріалу. Потрібно зуміти вмістити 

максимум інформації в мінімум слів, залучити й утримувати увагу учнів; 

- наочність має відповідати тій інформації, що представляється; 

- треба продумати алгоритм відеоряду зображень. Засоби мультимедіа дають 

викладачу можливість представити необхідне зображення з точність до миті. 

Викладачу достатньо детально продумати послідовність подачі зображення на 

екрані, щоб навчальний ефект був максимально великим. Необхідно продумати 

зміну ритму, урізноманітнити форми навчальної діяльності, продумати, як 

витримати при необхідності паузу, як забезпечити позитивний емоційний фон 

уроку; 
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- час демонстрації повинен бути оптимальним, причому відповідати навчальній 
інформації, що вивчається в даний момент. Дуже важливо не перестаратися з 

ефектами; 

- необхідно знайти правильний баланс між поданим матеріалом і супроводжуючими 

його мультимедійними елементами, щоб не знизили результативність. Також 

необхідно враховувати особливості сприйняття учбової інформації з екрана. 

    Щоб створити вдалу і успішну презентацію, я намагаюсь дотримуватись певних 

правил: 

- не починати презентацію з термінів та визначень; 

- не використовувати багато абревіатури та схем; 

- пам’ятати «золоте» правило 10/20/30 (10 слайдів, 20 хвилин на презентацію, 30 

шрифт тексту); 

- використовувати певну послідовність при створенні презентації (рисунок, схема, 

таблиця, текст); 

- знати Правило «5 об’єктів на слайді» (за дослідженням психолога Д.Міллера); 

- рисунки, схеми розміщувати зліва від тексту; 

- великий малюнок не повинен «нависати» над маленьким малюнком; 

- останній слайд має бути добре продуманий; 

- все, що демонструється на екрані – додатковий матеріал (презентує не проектор, а 

викладач). 

    При створенні мультимедійної презентації я дотримуюсь певної логічної 

послідовності: 

- вивчення мети й завдань презентації; 

- структуризація навчального матеріалу (план); 

- складання сценарію презентації; 

- розробка дизайну мультимедійної презентації; 

- підготовка медіафрагментів (аудіо, відео, анімація, текст); 

- перевірка на працездатність всіх елементів презентації. 

    Хочеться зауважити, що інформаційно – комп’ютерні технології – це досить 

потужні механізми, які мають багато можливостей, тому майбутнє за системою навчання, 

яке вкладається в схему «учень – технологія – вчитель», за якої викладач перетворюється на 

педагога – методолога, технолога, а учень стає активним учасником процесу навчання. 

Тобто, якщо в навчальному процесі, що відбувається за схемою «учень – вчитель – 

підручник» з’являється новий елемент – комп’ютер, то зміст праці викладача суттєво 

змінюється: основним стане не передача знань, а організація самостійної пізнавальної 

діяльності учнів. Тому величезний дидактичний потенціал використання інформаційних 

технологій навчання зможе бути розкритим лише за умов, якщо провідна роль у навчально – 

виховному процесі належатиме викладачу, а комп’ютер виступатиме не лише потужним 

засобом, а й третім партнером у педагогічній взаємодії. 
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МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ УРОКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ 

ІКТ ПРИ ПІДГОТОВЦІ УЧНІВ ПНЗ ЗА ПРОФЕСІЄЮ «КУХАР», 4 РОЗРЯД 

 

Сучасний кухар – це одночасно професіонал, художник, дієтолог, психолог і, навіть, 

чарівник. Він повинен володіти тонкими смаковими відчуттями та добре розвинутим 

почуттям міри; має бути швидким, спритним, зібраним, відчувати форму, лінію, колір. 

Професія кухар, за диференційно-діагностичним опитувальником професійної 

спрямованості Е. Климова, віднесена до професій типу «людина-техніка» і «людина-

людина». Кухар повинен мати хороший загальний інтелект, добре розвинені дотик і нюх; 

координацію рухів рук; високі показники концентрації, переключення уваги; добре 

розвинену пам'ять. Праця кухаря важка, кропітка, але дуже потрібна людям; цікава, бо зі 

звичайних продуктів, маючи фантазію та смак, кухар створює справжні шедеври кулінарної 

майстерності. 

Основний зміст функціональних обов'язків кухаря залежить від того, який 

кваліфікаційний розряд йому присвоєно.  

Сучасний кухар повинен знати не тільки технологію приготування усіх видів страв та 

кулінарних виробів, правила оформлення та подачі порційних страв; ознаки доброякісності 

харчових продуктів; умови, строки зберігання та реалізації сирої та готової продукції; 

санітарно-гігієнічні правила утримання продуктів; дотримання правил охорони праці. Він 

повинен вміти користуватись устаткуванням різної складності експлуатації, оскільки 

більшість трудомістких операцій здійснюють машини і механізми. 

На підприємствах ресторанного господарства в наш час використовують устаткування 

випуску минулих років, сучасне устаткування виробництва державних і приватних 

підприємств України та зарубіжних фірм. 

Застосування новітнього технологічного устаткування дає можливість підвищувати 

економічну ефективність роботи підприємств ресторанного господарства, сприяє зростанню 

продуктивності праці, зменшенню витрат праці на одиницю продукції, полегшенню праці 

робітників, поліпшенню якості продукції та створює умови для безпечної роботи.  

Професійно компетентний працівник повинен добре знати не лише базове 

устаткування, а й зуміти працювати за будь-яким із сучасних видів устаткування, яке 

постійно вдосконалюється. До сучасного устаткування належать і жаровні для смаження 

млинців-напівфабрикатів, конструктивні особливості яких розглядаються на уроці. 

Ступінь складності теми визначається особливостями конструкції даного устаткування. 

Жаровні характеризуються нетрадиційний способом експлуатації робочої поверхні. На 

відміну від іншого виду устаткування цієї групи теплова обробка продукту відбувається на 

самій жаровій поверхні, яка нагрівається за рахунок променевої енергії, що випромінюється 

кварцовими нагрівниками,  виготовлена з чавуну та має антипригарне покриття.  
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Учні підготовлені до сприйняття матеріалу теми, так як вивчення предмету 
«Устаткування підприємств харчування» відповідно до робочого навчального плану 

розпочинається на етапі підготовки робітників з професії «кухар», кваліфікація – 3 розряд, 

тому із загальною характеристикою теплового електричного устаткування, що 

використовується для смаження їжі, учні ознайомлені. 

Для свідомого засвоєння матеріалу учнів потрібно зацікавити та мотивувати вивчення 

теми уроку. При розгляді кожної моделі жаровні доцільно спрямувати формування знань на 

використання їх в практичній діяльності. 

               Навчальна мета уроку – формування в учнів знань з призначення,               

будови, принципу дії та правил їх експлуатації жаровень для смаження  млинців-

напівфабрикатів; 

       Розвивальна мета уроку – розвиток зацікавленості, пізнавальної діяльності, 

активності учнів, розвиток логічного та аналітичного мислення при перевірці доступності  

матеріалу. 

       Виховна мета уроку - виховання моральних рис характеру учнів як особистостей, 

формування комунікативної компетентності, любові до обраної професії. 

Для засвоєння учнями матеріалу даної теми доцільно вибрати урок формування нових 

знань; вид уроку – розповідь, бесіда, самостійна робота, робота в парах; методи навчання 

– пояснювально-ілюстративний, частково-пошуковий. 

З метою зацікавлення учнів матеріалом уроку, мотивації його вивчення і успішного 

формування знань пропонується використати інформаційно-комунікаційні технології: 

відеоролики, презентацію з теми уроку, публікацію (підготовлену учнями групи). 

Для мотивації навчальної діяльності учнів пропонується також використати освітньо-

кваліфікаційну характеристику випускника ПТНЗ: професія «кухар», кваліфікація – 4 

розряд. 

Для перевірки доступності матеріалу крім усних запитань учням пропонується 

завдання «Заповніть діаграму Венна» та «Тестові завдання відкритого типу» на слайдах 

презентації та робочий зошит учня. 

Щоб оцінити знання учнів, продемонстровані ними на кожному етапі уроку, 

рекомендується використати аркуш оцінювання. 

Перегляд відеороликів, публікації та частини презентації з теми уроку, що 

використовується при поясненні викладачем нового матеріалу, рекомендується зробити за 

допомогою проектора та ноутбука.. 

Ту частину презентації, яку учні будуть опрацьовувати самостійно, та завдання для 

перевірки доступності матеріалу «Заповніть діаграму Венна» рекомендується виконати на 

комп’ютерах, за якими учні будуть працювати  парами. 

Ефективне засвоєння учнями матеріалу неможливе без широкого використання 

міжпредметних зв’язків:  

з технологією приготування їжі з основами  товарознавства -  

темами: «Технологія приготування рідкого прісного тіста», 

«Технологія приготування виробів з рідкого прісного тіста»; 

з організацією виробництва -  

темами: «Організація роботи гарячого цеху»,  

«Організація робочого місця для приготування млинців»; 

з професійно–практичною підготовкою -  

темою: «Приготування млинців з різним фаршем». 

        Тему «Жаровні для смаження млинців-напівфабрикатів» неможливо розглядати 

ізольовано від таких тем як «Загальні відомості про теплове устаткування», «Устаткування 

для смаження їжі». 

         Використання міжпредметних та внутріпредметних зв’язків дає можливість 

активізувати пізнавальну діяльність та забезпечити максимальну їх активність на уроці. 
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Оскільки учні проходили на базових підприємствах виробничу практику з професії 
«кухар 3 розряд», то при викладенні нового матеріалу та при перевірці доступності доцільно 

опиратися також на зв'язок з виробництвом. 

При проведенні організаційної частини крім загальноприйнятих елементів даного 

етапу уроку рекомендується обов’язково провести інструктаж з охорони праці при роботі 

за комп’ютером.  

На даному етапі уроку обов’язковим повинен бути такий елемент як пояснення 

характеру і послідовності роботи учнів на уроці. Учнів потрібно націлити на те, що від 

їхньої роботи протягом всього уроку буде залежати оцінка, яку вони отримають при 

підведенні підсумків. Доцільно також показати аркуші оцінювання.  

Рекомендується також націлити учнів і на те, що з метою економії урочного часу та 

збільшення його частини на засвоєння ключових питань теми при розгляді цих питань 

конспектувати матеріал непотрібно; доцільно їм запропонувати зробити ксерокопію 

розробленої викладачем картки – міні-конспекту. 

На етапі актуалізації знань учнів для мотивації їх навчальної діяльності 

рекомендується зачитати потрібні пункти освітньо-кваліфікаційної характеристики 

випускника ПТНЗ (професія «кухар», кваліфікація – 4розряд) ,  запропонувати переглянути 

відео (уривок мультиплікаційного фільму «Масляна») та ознайомитись з інформацією 

публікації «Жаровня для млинців: вікові традиції на сучасний лад», звернути увагу учнів на 

існуючий вид сучасного устаткування, що використовують при приготуванні млинців на  

підприємствах ресторанного господарства, акцентувати увагу на тому, що для раціонального 

користування даним устаткуванням потрібно знати його будову, принцип дії та правила 

експлуатації. 

Відео, що використовується на етапі актуалізації знань, демонструє  уривок 

мультиплікаційного фільму «Масляна», де іграшкові герої готуються до Масляної та 

випікають млинці. Цей матеріал використовується для зацікавлення учнів темою програми, 

тобто для часткової реалізації розвивальної мети уроку. Від ступеня зацікавленості учнів 

залежить рівень засвоєння знань, ставлення до навчання. 

Після перегляду відеоролика рекомендується поставити учням запитання, які 

сприятимуть проведенню мотивації вивчення нового матеріалу.  

Зв'язок матеріалу з національними традиціями приготування млинців та першим 

обладнанням, що використовувалось для їх приготування, доцільно показати у  вигляді 

публікації «Жаровня для млинців: вікові традиції на сучасний лад», підготовленої учнями 

групи. Учні коротко розповідають про зміст кожної статті публікації, при цьому через 

проектор показують вміщені фотографії. Оскільки  матеріал публікації обширний і цікавий, 

рекомендується запропонувати учням позаурочно детальніше ознайомитись з публікацією, 

яка буде виставлена в куточку інформації «Що? Де? Коли?» , що знаходиться в кабінеті 

«Устаткування підприємств харчування». 

Коли учні прийдуть до висновку, що для приготування великої кількості млинців, 

зменшення витрат праці на одиницю продукції, полегшення праці, поліпшення якості 

продукції, створення умов для безпечної роботи необхідно використовувати спеціалізоване 

устаткування, в цей момент доцільно якраз мотивувати вивчення матеріалу.  

Тільки після мотивації на екрані показується слайд 1 презентації уроку, і викладач 

зачитує тему програми та тему уроку. 

Щоб здійснити цільову установку, доцільно скористатись інформацією слайду 2, де 

приведений план розгляду теми уроку. 

Для формування нових знань учнів запропоновані слайди (3-10; 16-24) презентації 

уроку та відеоролик «Принцип дії та правила експлуатації жаровень для смаження млинців-

напівфабрикатів».  

 Використання презентації при формуванні нових знань дозволяє підтримувати в учнів 

високий рівень мотивації навчання та сприяє активізації розумової діяльності, розвитку 

комунікативних аспектів навичок роботи з інформацією. 
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Використання інформаційно-комунікаційних технологій забезпечує наочне подання 
інформації, яка краще засвоюється учнями, і перетворює процес навчання на цікавий 

інтерактивний діалог. При розкритті першого та другого питання плану, які потребують 

пояснення, доцільно проводити показ слайдів з коментарем викладача через проектор, що 

допомагає контролювати сприйняття нового матеріалу учнями, оскільки відбувається діалог 

між учнем і викладачем. 

На уроках устаткування підприємств харчування як типу формування нових знань, так 

і типу застосування набутих знань, формування умінь та навичок викладачем розвивається 

самостійність учнів у процесі навчання, проводиться націлювання їх на самоосвіту: не 

зможе викладач на все життя вкласти в голову учню потрібний обсяг знань, тим більше 

знань з будови та принципу роботи устаткування, яке постійно вдосконалюють. Фахівець 

повинен вміти сам опанувати конструктивні особливості нового устаткування, враховуючи 

при цьому ще і види матеріалів, з яких його буде виготовлено та вимоги  правил 

експлуатації при виконанні технологічних операцій. 

«Учень – це не посудина, яку слід наповнити, а факел, який треба запалити» 

(К.Ушинський). 

       Тому задача викладача – навчити учнів вчитися. Навчання повинне стати 

організованою самоосвітою учнів під керівництвом викладача. І на уроці учні уже 

починають самостійно вивчати та аналізувати частину матеріалу презентації (слайди 11-18), 

де мова йдеться про виробничу характеристику жаровень для смаження млинців-

напівфабрикатів. Для цього учням пропонується  самостійне опрацювання даного питання за 

комп’ютерами. 

       На даному етапі уроку рекомендується обов’язково провести інструктаж на 

робочому місці: вказати учням, як працювати з клавіатурою та мишею для перегляду 

навчальної інформації. 

     На завершення, доцільно навести приклади новітнього технологічного устаткування 

( показ слайдів та відео ), застосування якого дає можливість підвищувати економічну 

ефективність роботи підприємств громадського харчування, сприяє зростанню 

продуктивності праці, зменшенню витрат праці на одиницю продукції, полегшенню праці 

робітників, поліпшенню якості продукції, створює умови для безпечної роботи. 

З метою перевірки доступності матеріалу, самоконтролю ступеня засвоєння 

матеріалу учням запропоноване завдання «Заповніть діаграму Венна», яке передбачає 

зробити аналіз вивченого матеріалу: вписати в діаграми спільне та відмінне в виробничих 

характеристиках запропонованого устаткування.  

Учням надається можливість обговорити отриману інформацію, обмінятись 

враженнями, сформулювати при потребі запитання, підготуватись до коментування 

інформації слайдів, а також вписати правильну відповідь при роботі із завданням. 

       Для самостійного опрацювання учнями інформації слайдів презентації уроку та 

для перевірки доступності матеріалу за допомогою завдання, яке також розміщене на 

слайдах, пропонується об’єднати учнів у невеликі групи (по 2 учні). Ці групи працюють 

самостійно за комп’ютерами, викладач у цей час контролює процес навчання і допомагає по 

мірі необхідності окремим групам.  

      Викладач  виступає як організатор, намагається надати учням максимум 

можливостей для самостійної роботи і навчання, вникає в роботу кожного, не випускаючи з 

поля зору роботу всієї групи. 

Робота в групах розвиває в учнів уміння працювати в колективі, що дуже необхідно у 

професійній діяльності будь-якої людини. 

Групова форма роботи сприяє кращому розумінню матеріалу, розвитку пізнавальної 

активності та самостійності учнів. Учні стають відповідальнішими, вчаться допомагати один 

одному у вивченні навчального матеріалу. У складі групи особистість виконує роботу 

ретельніше, краще і якісніше, адже для неї важливим є фактор самовизначення у групі. 
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     Також для отримання об’єктивної оцінки знань, для учнів  запропоновано тестові 
завдання відкритого типу ( Завдання з пропусками ). Завдання з пропусками розраховане на 

відповідь в вільній формі. 

В цих завданнях кожен учень повинен самостійно сформулювати відповідь на 

завдання, але його можливість обмежена рамками вибору. 

За допомогою таких завдань перевіряються вміння відтворювати і використовувати 

знання в похожій ситуації, перевірка розуміння вивченого матеріалу. 

Це рівень перевірки базових кінцевих знань. 

При складанні таких завдань потрібно придержуватись наступних правил: 

- Використовувати не більше трьох пропусків підряд. 

- Доповнювати потрібно  основне, знання якого  необхідно перевірити. 

- Відповіддю  може бути пропущене в завданні слово або число, рівне значенню  

  величини вказаній в умові задачі. 

Дуже важливим фактором для викладача є дотримання організаційної чіткості у 

проведенні тестового контролю, яка передбачає наявність оргмоменту, під час якого 

викладач пояснює учням якого виду буде тестування, які методи оцінки знань та обробки 

результатів, дає відповіді на запитання учнів, обов’язково визначає час, необхідний для 

виконання роботи. 

Для аналізу результатів виконання завдання, заповнення діаграми Венна та тестового 

завдання відкритого типу,пропонується використати метод навчання – бесіду, який сприяє 

міцному засвоєнню знань, удосконалює навички спілкування, враховуючи думку кожного 

учня. При цьому викладач повинен вчити учнів правильно ставити запитання та відповідати 

на них, стежити за культурою їх мови.  

Використання даного методу навчання розвиває комунікативну компетентність учнів, 

що передбачається виховною метою уроку. 

Словесний метод (бесіда) проведення частини структурного елементу уроку дасть 

змогу учням не тільки запам’ятати навчальний матеріал, але й зробити ґрунтовний аналіз 

цього матеріалу, що, зрештою, формує глибокі знання учнів. Необхідно, щоб учні постійно 

відчували зв'язок знань, які вони отримують, з майбутньою роботою – саме це і є метою 

обговорення, бесіди за матеріалами теми уроку. 

Використання вказаного методу послужить ще і своєрідним емоційним 

розвантаженням учнів, що є дуже необхідним для уроку, на якому частина знань учнів 

формувалась за допомогою їх самостійної роботи. 

Оцінки за виконання завдання в журнал виставляти не рекомендується. Їх доцільно 

занести в аркуш оцінювання роботи учнів і на етапі підведення підсумків уроку врахувати 

при виведенні загальних оцінок. 

Обов’язково слід зробити аналіз результатів перевірки знань, пов’язати з активністю 

учнів на всіх етапах уроку. 

При підведенні підсумків уроку потрібно оголосити учням оцінки з обов’язковим їх 

обґрунтуванням, відмітити найактивніших, які брали участь в обговоренні матеріалів 

слайдів презентації, відеороликів , публікації. 

Також доцільно запропонувати учням висловити своє враження від вибраної форми 

проведення елементів уроку. Це дасть можливість викладачу врахувати інтереси учнів при 

подальшому плануванні видів уроків. 

При видачі домашнього завдання учнів потрібно націлити на те, що по закінченню 

теми програми буде лабораторно-практична робота, і від ступеню підготовки до якої 

залежить швидкість виконання поставленого завдання, вказаного в інструкційно-

технологічній картці, та якість отриманих знань і вмінь. 

Також учням видається  диференційована домашня робота, яку потрібно виконати 

письмово в робочому зошиті. Умови виконання домашньої роботи  і саме завдання наведені 

на слайдах 1 - 4 презентації « Диференційована домашня робота » 
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Данилова Ю.Л., державний навчальний заклад                                                   

«Кіровоградський професійний ліцей сфери послуг»,                                                             

викладач математики ,інформатики                                                        

 

ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСУ LEARNINGAPPS.ORG НА УРОКАХ 

ІНФОРМАТИКИ 

Анотація: 

 

LearningApps.org є сервісом Web 2.0 для підтримки процесів навчання та викладання 

за допомогою невеликих інтерактивних модулів з різноманітних навчальних дисциплін.  

Основна ідея інтерактивних завдань полягає в тому, що учні можуть перевірити і закріпити 

свої знання в ігровій формі, що сприяє формуванню пізнавального інтересу учнів. 

LearningApps.org розроблений як науково-дослідний проект Центру Педагогічного коледжу 

інформатики освіти PH Берн     (ін. Мікаель Хільшер, проф. Вернер Хартман)  у співпраці з 

університетом м.Майнц (проф. Франц Ротляуф)  та Університетом міста Циттау / Герліц 

(проф. Крістіан Вагенкнехт) 

Доцільність використання ресурсу LearningApps.org 

Гра і людина ХХІ століття: 

- все населення планети витрачає 3 мільярди годин на тиждень на комп'ютерні ігри; 

- 97% дітей від 12 до 17 років грають у відеоігри; 

- середній вік геймера 30 років; 

- 47% граючих - жінки. 

Що  таке гейміфікація? 

Гейміфікація (ігрофікація, геймізація, англ. gamification) - використання ігрових практик 

та механізмів у неігровому контексті. 

Гейміфікація - це процес використання ігрового мислення і динаміки ігор для 

залучення аудиторії до вирішення завдань, перетворення чого-небудь у гру.  

Гейміфікація була вивчена і досліджена у декількох областях, серед яких і освіта. 

Методи гейміфікації набули широкого розповсюдження в освітній сфері. Елементи 

гри у навчанні пропонують оживити класичні уроки. Суть гри та ігрової свідомості полягає у 

створенні викликів, які мотивують учнів долати труднощі. Ігрові методики дозволяють м'яко 

впливати на вищі потреби людини, спрямовуючи поведінку учня у необхідне для освіти 

русло. 

Гейміфікація може використовуватися у таких випадках: 

- формування певних навичок або поведінки; 

- візуалізація та підкреслення таких дій і навичок, які важко продемонструвати за 

допомогою традиційних методик; 

- щоб захопити учнів, створити своєрідне змагання між ними; 

- щоб учні самі могли спостерігати за власним прогресом. 

У гейміфікації в освіті є величезний потенціал.  

Якщо ви запитаєте у дитини: «Що для тебе робота?», вона відповість: «Уроки і 

домашнє завдання»! Але якщо ви запитаєте дітей: «Що таке розваги?», багато хто скаже: 

«Ігри!». 

Очевидно, що повинен бути спосіб допомогти дітям вчитися, використовуючи те, що 

вони роблять найкраще - грають. Ось чому багато педагогів вивчають цілий ряд нових 

інструментів і методів освітньої гейміфікації. 
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Приклад освітньої гейміфікації - ресурс LearningApps.org 

LearningApps.org є сервісом Web 2.0 для підтримки процесів навчання та викладання 

за допомогою невеликих інтерактивних модулів з різноманітних навчальних дисциплін. 

Існуючі модулі можуть бути безпосередньо включені в зміст навчання, а також їх можна 

змінювати або створювати в онлайновому режимі. Основна ідея інтерактивних завдань 

полягає в тому, що учні можуть перевірити і закріпити свої знання в ігровій формі, що 

сприяє формуванню пізнавального інтересу учнів. LearningApps.org розроблений як науково-

дослідний проект Центру Педагогічного коледжу інформатики освіти PH Берн     (ін. Мікаель 

Хільшер, проф. Вернер Хартман)  у співпраці з університетом м.Майнц (проф. Франц 

Ротляуф)  та Університетом міста Циттау / Герліц (проф. Крістіан Вагенкнехт). 

Однією з провідних ознак сучасної освіти є актуалізація інтерактивних методів 

навчання. Саме тому на уроках доцільно надавати перевагу виконанню інтерактивних вправ, 

які дають учителеві змогу оригінально презентувати запитання і швидко перевірити відповіді 

учнів на них. Такі впрви можна застосовувати, як під час уроків, так і під час позакласної 

роботи з учнями. Сайт         http://learningapps.org/ дозволяє отримати доступ до великої бази 

завдань, розроблених учителями різних країн з усіх навчальних предметів. 

Кожний із запропонованих на веб-ресурсі шаблонів можна швидко адаптувати до 

власних потреб, розробити аналогічний або зовсім інший навчальний модуль. 

Створені засобами LearningApps.org інтерактивні вправи можна: 

- доопрацьовувати в інших програмних засобах використовувати автономно 

- додавати до системи дистанційного навчання як посилання на веб-ресурс 

- інтегрувати у вчительські блоги  

- поширювати посилання через соціальні мережі. 

Учням старшої школи, які зареєстровані на LearningApps.org, можна запропонувати 

завдання на створення власних інтерактивних вправ. Така форма навчальної діяльності є 

найвищим етапом аналізування, оцінювання, утворення нових знань і закріплення навичок. 

Методичні поради з використання ресурсу LearningApps.org 

Використовувати додаток  просто і доступно. Адреса сайту - http://learningapps.org/ - 

співпадає з назвою сервісу LearningApps.org. 

Користувач може одразу переглянути довідку про сервіс LearningApps.org та його 

розробників. 

 Сайт відкриється українською  мовою, якщо необхідно обрати іншу мову, потрібно 

вибрати її із запропонованих у програмі. 

Даний ресурс можна спробувати без реєстрації, але для збереження результатів та їх 

публікації потрібно зареєструватися, заповнивши відповідні поля вкладки «Створити 

обліковий запис». 

Після реєстрації на сайті, користувачеві стають доступні наступні закладки: 

 Налаштування аккаунта  (додавання або зміна інформації про себе; на цій сторінці 

також можна переглянути особисті листи) 

 Пошук (для знаходження категорії за назвою) 

 Перегляд вправ (каталог всіх вправ на сайті, розбитих на категорії) 

 Створити вправу (можливість вибрати вид створюваної вправи зі списку) 

Тут розміщено шаблони для створення нових вправ шляхом заповнення простих веб-

форм. Усі вправи поділено на категорії: «Вибір», «Розподіл», «Послідовність», 

«Заповнення», «Онлайн-ігри» та «Інструменти».  

У технології створення інтерактивних завдань різних рівнів складності - вікторин, 

кросвордів, пазлів чи ігор - використовується майже однаковий алгоритм дій, які потрібно 

виконати: 

1. Вводимо назву вправи. 

2. Пишемо опис завдання цієї вправи, який показуватиметься при її запуску. 

3. Створюємо відповідну вправу. 

4. Пишемо текст зворотного зв'язку, який з'явиться, коли правильне рішення буде 

знайдено. Наприклад, «Це правильна відповідь!». 
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5. Якщо потрібно, пишемо підказки про виконання вправи. Їх можна буде переглянути, 
клацнувши невеличкий значок у верхньому лівому куті. Це поле можна залишити 

порожнім. 

6. Завершальний етап. Попередній перегляд. Для зручності можна перейти в 

повноекранний режим (кнопка в правому верхньому куті). Щоб вийти з 

повноекранного режиму, натискаємо на клавіатурі клавішу Esc. 

7. Після перегляду вправи, можемо повернутися до редагування або зберегти вправу. 

Тепер ресурс створено і автоматично він має приватний доступ. Результат своєї роботи 

можна запропонувати іншим користувачам за допомогою опції «Публічні вправи». Потрібно  

заповнити запропоновану форму та, після відправки вправи, дочекатися відповіді розробника 

сервісу. Після перевірки прийде відповідь про можливість публікації, наприклад така: «Вашу 

вправу «Текстовий процесор» успішно опубліковано! Вона стане доступною в каталозі для 

всіх користувачів, починаючи із завтрашнього дня». 

Крім того, кожний ресурс, створений за допомогою сервісу LearningApps.org, має 

наступні атрибути: 

- Про вправу (ім'я автора, категорія, оцінка Інтренет-користувачів, кількість переглядів) 

- Використати вправу (пряме посилання на ресурс, посилання на повноекранний 

перегляд, HTML-код для інтеграції на веб-сторінку, QR код)   

-  Можливість зберегти виконану роботу для подальшого автономного користування 

(посилання «SCORM»). 

Використовувати інтерактивний ресурс можна декількома способами. Для створення 

посилання потрібно скопіювати адресу ресурсу в рядку «Веб-посилання» чи 

«Повноекранний перегляд». При необхідності вставити інтерактивний модуль на веб-сайт 

користувача, потрібно скопіювати HTML-код, який знаходиться поряд з опцією «Вбудувати» 

та просто вставити його на сторінку в редакторі сайту, якщо сайт має функцію додавання 

HTML-коду, або через HTML-додаток. 

Крім створення вправ є можливість користуватись   наступними інструментами: 

Дошка оголошень — проста дошка оголошень для спільного додавання нотаток 

різного типу: як текстових, так і графічних, аудіо та відео-ресурсів. Цей інструмент 

зручно використовувати як спільний електронний конспект уроку – в такому разі учень 

отримує доступ до всіх мультимедійних об’єктів уроку. 

Календар — календар-розклад з можливістю спільного одночасного заповнення різними 

користувачами. Так, наприклад, можна формувати графік роботи у певному проекті. 

Колекція вправ – дозволяє створити колекцію інтерактивних вправ, та легко поділитись 

нею з іншими користувачами. У цю колекцію можна додавати як власні вправи, так і 

завдання із загальної бібліотеки ресурсів LearningApps.Org. 

Нотатки – створений цим інструментом записник працює схоже до інтернет-форуму. На 

лівій сторінці створюються різні теми обговорення. Праворуч розміщуються окремі 

дописи на вибрану  тему. При додаванні нових повідомлень чи тем відбувається 

автоматичне оновлення вмісту нотатника на екрані у всіх користувачів. Можна задати 

пароль адміністратора цього нотатника, що унеможливить несанкціоноване видалення та 

редагування дописів. 

Наступні закладки: 

 Мої вправи 
У цій закладці зберігаються вправи, які виконав користувач (вчитель), а також вправи, які 

виконали учні і які були опубліковані вчителем для загального користування (по класам).  

Клацнувши мишкою на папці ми маємо можливість «керувати» папкою: 

- перейменувати 

- копіювати 

- перенести в іншу категорію 

- видалити 

Відкривши безпосередньо папку ми бачимо запропоновані вправи, з якими можна 

виконувати певні дії: 
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- редагувати вправу 
- змінити зображення попереднього перегляду 

- перенести в іншу категорію 

- статистика виконання вправи учнями 

- видалення вправи 

- кількість переглядів 

 Мої класи 
Web 2.0 - це той «інструмент», який дає вчителю простір для творчості,  так як сьогодні  

на будь-якому уроці вчитель, оперуючи різноманітними цифровими навчальними ресурсами, 

може організувати дослідницьку діяльність учнів, зорієнтувати в індивідуальному пошуку 

інформації, навчити оцінювати надійність різних інформаційних джерел, створювати власні 

електронні продукти (малюнки, мультимедійні презентації, електронні моделі). 

Замість насичення пам'яті дитини значним обсягом знань, набагато важливіше навчити її 

знаходити, користуватися та застосовувати їх на практиці. Ось чому учням слід пропонувати 

долучитись до створення власних вправ з подальшою демонстрацією їх своїм однокласникам 

та усім користувачам сервісу. Структура LearningApps.org дозволяє залучати учнів до 

самостійної роботи з ресурсом. Тут передбачено посилання «Мої класи». 

Вчителю необхідно зареєструвати бажаючих, а система автоматично надає пароль і логін 

кожному учню. Посилання Class Folder відкриє папку вчительських і учнівських робіт цього 

класу. 

Після цього учні мають доступ до своїх власних сторінок. Створену вправу учень 

надсилає  вчителю. Вчитель її переглядає, редагує і відправляє  в папку «Вправи мого класу». 

Тепер уже всі учні цього класу можуть ознайомитись і попрацювати з вправою. Крім того 

вчитель може розмістити оголошення для усього класу, або вести приватну переписку з 

учнями, де рекомендує виправити помилки і неточності. 

Посилання «статистика» дає можливість переглянути в загальному кількість виконаних і 

опублікованих учнями вправ. 

Створення власних  вправ вчителем та залучення учнів до цього виду діяльності  є 

доказом творчої співпраці вчителя і дитини для досягнення спільної мети – володіння 

ґрунтовними знаннями.  

Мета вчителя завжди одна – зробити навчання якіснішим, цікавим, доступним для дітей. 

Широкі можливості для цього дають нові технології. Мета – використати ці технології на 

всіх етапах навчального процесу: засвоєння нового матеріалу, формування практичних знань 

і навичок, закріплення, поточного і тематичного оцінювання навчальних досягнень. 

Використання комп’ютерних технологій у навчальному процесі є вимогою часу, оскільки 

вони підвищують пізнавальну цікавість, розвивають творчість учня. 

Типи інтерактивних вправ на LearningApps.org 

      На сервісі представлено багато інтерактивних  вправ, які були розроблені для 

різноманітних форм навчального процесу. Їх можна використовувати в роботі з інтерактивною 

дошкою, або як індивідуальні вправи для учнів. Усі вправи поділено на категорії, які 

відповідають певному виду завдання. У кожній групі доступно кілька шаблонів вправ, опис та 

зразки яких можна попередньо переглянути перед тим, як створити власний навчальний 

ресурс. 

Категорія Вид завдання 

Вибір 

 Виділити слова 

 Вікторина (1 відповідь) 

 Вікторина (множинні відповіді) 

 Знайти слова 

 Перший мільйон 

Розподіл 
 Відповідності сітки 

 Гра “Парочки” 
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 Знайти на карті 

 Знайти пару 

 Класифікація 

 Пазл 

 Таблиця відповідностей 

 Фрагменти зображення 

Послідовність 
 Розставити за порядком 

 Числова пряма 

Заповнення 

 Вгадай слово 

 Вікторина з друкуванням 

 Заповнити пропуски 

 Заповнити таблицю 

 Кросворд 

Онлайн-ігри 

 Впорядкування 

 Вікторина для кількох гравців 

 Де це? 

 Порахувати 

 Скачки 

 

МЕДІАГРАМОТНІСТЬ ЯК НЕВІД'ЄМНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ 

ОСОБИСТОСТІ СУЧАСНОГО УЧНЯ 

 

Життя в сучасному світі важко собі уявити без засобів мас-медіа – преси, 

телебачення, друкованих джерел, радіо, кіноматеріалів, Інтернету. 

Мас-медіа стають потужним культурним генератором і впливають на формування 

особистості, отже, необхідно навчити учнів правильно використовувати та переробляти 

великий потік інформації. У зв'язку з цим значно актуалізується проблема 

медіаграмотності  підростаючого покоління. 

Людство постійно розвивається. До того ж темп змін невпинно пришвидшується. І для 

людини, і для країни стає дедалі важливіше вміти реагувати на ці зміни, щоб не залишитися 

осторонь прогресу. Ми спостерігаємо появу нових і нових медіа, які використовують 

технології, що ще вчора здавалися казковими.  

Нашу добу не даремно називають інформаційною. Сучасна людина для успішної 

життєдіяльності не може бути осторонь інформаційних потоків. Але головна складність нині 

не в тому, щоб отримати певну інформацію, а в тому, щоб визначити, яка інформація 

потрібна. Величезний надлишок інформаційної пропозиції призводить до того, що сучасна 

людина ризикує «потонути» в інформаційному морі. До цього додається загроза повірити 

брехливій інформації. Особливе значення грамотна робота з інформацією має, коли йдеться 

про дітей та підлітків. Ми маємо готувати дітей до вдалого освоєння світу. А сьогодні 

найважливіший складник цього опанування - вміння грамотно працювати з інформацією [1].  

Ми, як освітяни, маємо поставити перед собою завдання - захистити підростаюче 

покоління від негативного впливу медіа, навчити орієнтуватися в безмежному 
інформаційному просторі. В результаті учні мають навчитись активно використовувати 

інформаційне поле преси, радіо, телебачення, кінематографа, Інтернету, аналізувати й 

оцінювати контент. Для реалізації  цього завдання можливе використання різноманітних 

засобів: розповіді, лекції, бесіди, діалоги, обговорення, аналіз, дискусії, перегляд 

аудіовізуального матеріалу, ігри, імпровізації тощо. 

Експерти вважають ефективним напрямом інтеграцію медіаграмотності в інші 

навчальні предмети. У країнах із розвиненою системою медіаосвіти це поширено — зокрема 

у Швеції, США. Найлегшим є включення медіаосвіти в уроки інформатики та комп’ютерної 
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грамотності. Тобто можна приділити більше уваги кібербезпеці, розповісти учням про 
сучасні програми, за допомогою яких вони можуть створювати медіапродукти.  

Ціль таких «включень» із медіаграмотності — навчити дітей аналізувати, розвивати 

в них критичне мислення, вчити формувати власну думку, висловлювати її, а також краще 

розуміти типи медіа, які вони застосовують щодня.  Також на всіх предметах можна вчити 

дітей ретельно ставитися до джерел інформації в інтернеті, обговорювати, чому вони обрали 

саме ці джерела, готуючись до уроку. Головна мета таких завдань — ініціювати активне 

мислення, уникати пасивного споживання [2]. 

Достатньо пізнавальним та ефективним засобом навчання медіаграмотності є онлайн - 

гра «Медіазнайко». Вона була презентована 22 травня 2014 року в м. Києві Академією 

української преси спільно з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти МОН 

України у партнерстві з Державною бібліотекою України для юнацтва. 

«Медіазнайко» – це перша навчальна гра з медіаосвіти в Україні, її мета – допомогти 

якомога більше дізнатися про інформаційне та медійне поле. Гра стала частиною курсу з 

медіаграмотності, розробленого спеціально для загальноосвітніх шкіл. 

Суть гри полягає у тому, що потрібно пройти 9 рівнів/етапів, надати відповіді на 

запитання, стати журналістом, створити телепрограму, сайт і газету, дізнаючись при цьому, 

як працюють медіа і як вони впливають на тебе – споживача інформації [3]. 

Як відомо, наочність – це один з головних критеріїв для запам’ятовування тому, 

можна сказати, що дана гра – це не просто гра. Даний ресурс можна прокоментувати так - 

навчаємось граючись. 

Спробувати дану онлайн - гру  можна за  посиланням: 

http://www.aup.com.ua/Game/index.html. 

 

Джерела та література 

1. Іванов В.Ф., Волошенюк О.В. та ін.. Медіаосвіта та медіаграмотність (підручник). – 

К.: Центр вільної преси, Академія української преси, 2012. 

2. Медіапросвіта – Медіаграмотність. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/ 

3. Медіаосвіта і медіа грамотність. [Електронний ресурс]. Режим доступу:  

http://www.medialiteracy.org.ua/ 
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 СТВОРЕННЯ ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ  ЗАСОБАМИ Online Test Pad  

      Вашій увазі пропонується платформа для створення тестів Online Test Pad – 

створить будь-який тест будь-якої складності з будь-логікою підрахунку результатів 

Від користувача не потрібно будь-яких спеціальних знань, тому що конструктор 

тестів володіє зрозумілим інтерфейсом і містить підказки по ходу створення тестів. 

А зараз Ви дізнаєтесь про можливості  онлайн конструктора тестів 

1. Публікація / скасування публікації тесту. 

2. Доступ до тесту по кодовому слову. 

3. Обмеження доступу до тесту за часом 

4. Доступність тесту в загальному списку тестів. 

5. Установка обмеження за часом на проходження тесту 

6. Відображення поточного часу проходження тесту 

7. Переключення відображення номерів питань. 

8. Вільне переміщення по питаннях. 

9. Показ правильних відповідей на питання при проходженні тесту 

10. Показ питань у випадковій послідовності. 

11. Можливість установки кількості питань в тесті 

12. Вибір режиму проходження тесту: всі питання відразу або по одному питанню. 

13. Гнучкий підрахунок результатів тестів. 

14. Можливість побудови графіків і гістограм за результатами обробки тесту. 

15. Показ правильних відповідей за результатами тесту. 

16. Можливість додавати інтерпретацію за результатами підрахунку шкал. 

17. Можливість додавати реєстраційні параметри тесту (дата, число, список і т.п.) і 

використовувати їх для розрахунку. 

18. Отримання e-mail повідомлень про проходження тесту 

19. Видача сертифіката за результатом тесту з можливістю настройки власного 

сертифіката та правил видачі 

Яки типи питань нам пропонуються? 

У конструкторі тестів Online Test Pad передбачено гнучке редагування вмісту 

питання. Будь-яке питання може виключати в себе текст, html-символи, таблиці, зображення, 

документи, відео. 

1. один вибір 

2. Мультівибор 

3. введення числа 

4. Введення простого тексту 

5. Відповідь у вільній формі 

6. Заповнення пропусків - цифри 

7. Заповнення пропусків - текст 

8. Заповнення пропусків - вибір зі списку 

9. інтерактивний диктант 

10. встановлення послідовності 
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11. встановлення відповідностей 
12. послідовне виключення 

13. Слайдер (повзунок) 

14. Службове - інформаційне повідомленняДовідковий центр Online Test Pad  

Для початкового ознайомлення з нашими можливостями ви можете подивитися 

довідку по роботі з конструктором тестів Online Test Pad, ілюстровані приклади зі створення 

тестів, а також ознайомитися з відеоуроками. 

Якщо ви хочете створити тест, необхідно зареєструватися або увійти, використовуючи 

свій логін і пароль. 

Всі тести надійно зберігаються на серверах і резервуються, щоб уникнути втрати 

даних. 

Довідковий центр Online Test Pad містить такі розділи 

Основи роботи з сайтом 

В даному розділі зібрані основні питання і відповіді, пов'язані з роботою сайту Online 

Test Pad. 

Основи конструктора тестів 

В даному розділі представлена довідкова інформація про основи конструктора тестів 

Online Test Pad. 

налаштування тесту 

В даному розділі зібрано інформацію про всі настройках тесту в конструкторі тестів 

Online Test Pad. Тут докладно розказано що означає кожна настройка тесту, як вона впливає 

на зовнішній вигляд тесту, на його функціональність. 

Типи питань і їх налаштування 

В даному розділі детально описані всі типи питань, їх налаштування і можливості 

Розрахункові шкали тесту 

Розрахункові шкали тесту - це результат тесту. В даному розділі зібрана докладна 

інформація про розрахункові шкалах і їх типах. Розказано і показано як налаштовувати 

правила розрахунку та інтерпретації та багато іншого. 

Додаткові можливості 

Тут зібрана докладна довідкова інформація по різним додатковим можливостям, які є 

на нашому сайті. 

Як мені це зробити? 

Тут ми розповімо, покажемо і відповімо на часте питання: Як мені це зробити? Це 

питання зазвичай задається, коли у вас є ідея для реалізації, але ви не знаєте з якого боку 

підійти і з чого почати. 

Відео уроки 

В даному розділі містяться відеоуроки з використання конструктора тестів Online Test 

Pad. 

Вашій увазі пропонується платформа для створення тестів Online Test Pad. 

Online Test Pad – створить будь-який тест будь-якої складності з будь-логікою 

підрахунку результатів. 

Конструктор тестів володіє зрозумілим інтерфейсом і містить підказки по ходу 

створення тестів, і крім тестів, як ви бачите, можна створювати кросворди, опитування, 

логічні ігри та організувати власний online Online Test Pad офіс. 

Також до можливостей онлайн конструктора тестів відносяться і такі як: 

1. Публікація / скасування публікації тесту. 

2. Доступ до тесту по кодовому слову. 

3. Обмеження доступу до тесту за часом 

4. Гнучкий підрахунок результатів тестів. 

5. Можливість побудови графіків і гістограм за результатами обробки тесту. 

6. Можливість додавати реєстраційні параметри тесту (дата, число, список і т.п.) і 

використовувати їх для розрахунку. 

7. Отримання e-mail повідомлень про проходження тесту 
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8. Видача сертифіката за результатом тесту з можливістю настройки власного 
сертифіката та правил видачі 

Є великий вибір типу питань, а саме: 

1. один вибір 

2. мультивибір 

3. введення числа 

4. Введення простого тексту 

5. Відповідь у вільній формі 

6. Заповнення пропусків – цифри, текст, вибір зі списку 

7. інтерактивний диктант 

8. встановлення послідовності, встановлення відповідностей. 

 

Якщо ви хочете створити тест, необхідно зареєструватися або увійти, використовуючи 

свій логін і пароль. 

Всі тести надійно зберігаються на серверах і резервуються, щоб уникнути втрати 

даних. 

У конструкторі тестів Online Test Pad передбачено гнучке редагування вмісту 

питання. Будь-яке питання може виключати в себе текст, html-символи, таблиці, зображення, 

документи, відео. 

Під час створення завдань вам допоможе Довідковий центр Online Test Pad. 

Довідковий центр Online Test Pad містить такі розділи 

1. Основи роботи з сайтом- В розділі зібрані основні питання і відповіді, пов'язані з 

роботою сайту Online Test Pad. 

2. Основи конструктора тестів - зібрано інформацію про всі настройки тесту, 

докладно розказано що означає кожна настройка тесту, як вона впливає на зовнішній вигляд 

тесту, на його функціональність. 

3. Типи питань і їх налаштування - описані всі типи питань, їх налаштування і 

можливості 

4. Розрахункові шкали тесту - в даному розділі зібрана докладна інформація про 

розрахункові шкалах і їх типах. Розказано і показано як налаштовувати правила розрахунку 

та інтерпретації та багато іншого. 

5. Додаткові можливості - довідкова інформація по різним додатковим можливостям, 

які є на сайті. 

6. Як мені це зробити? - це питання зазвичай задається, коли у вас є ідея для 

реалізації, але ви не знаєте з якого боку підійти і з чого почати. Тут ми розповімо, покажемо і 

відповімо на часте питання: Як мені це зробити? 

7. Відео уроки – тут  містяться відеоуроки з використання конструктора тестів Online 

Test Pad. 
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Створення дидактичних матеріалів 

засобами Online Test Pad

Навчальний заклад:

ДНЗ “Кіровоградський професійний ліцей сфери послуг”

Викладач фізики, інформатики

Бричко Анна Олександрівна

 

Основні можливості:

1. Онлайн конструктор тестів Online Test Pad -
універсальний конструктор тестів в режимі
онлайн. З його допомогою можна створювати
тести на різні теми: тестування знань учнів, 
психологічне тестування та ін.

2. Конструктор опитувань Online Test Pad дозволяє 
користувачам в простому і зручному вигляді 
створювати онлайн опитування, проводити 
опитування респондентів і збирати статистику. У 
конструкторі опитувань Online Test Pad передбачено 
редагування вмісту питання з використанням 
вбудованого візуального редактора.

 

3. Конструктор кросвордів Online Test Pad має інтуїтивно 
зрозумілий інтерфейс і дозволяє користувачам 
дозволить створювати онлайн кросворд. Це може бути 
кросворд різного розміру і форми.

4. Конструктор логічних ігор Online Test Pad. 

Порядок створення логічної гри простий: 
1. Вибираємо тип гри;

2. Додаємо необхідну інформацію;

3. Логічна гра готова. 

 

Інструкція як організувати тестування Інструкція як організувати тестування
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Інструкція як організувати тестування

1. Введіть назву свого тесту
2. В розділі оберіть – личные тесты
3. В категорії оберіть – личные тесты
4. Натисніть на кнопку - Добавить

Інструкція як організувати тестування

 

Інструкція як організувати тестування

1. Задайте значення 5
2. Натисніть на кнопку Добавить

Інструкція як організувати тестування

 

Інструкція як організувати тестування

1. Якшо відповідь вірна – ставимо значення 1

Інструкція як організувати тестування

1. Заполнить при необходимости

 

Інструкція як організувати тестування
Інструкція як організувати тестування

1. Виділити весь код і скопіювати 
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Інструкція по роботі в LearningApps.оrg

ДНЗ “КПЛСП”

Гринчишина Анна Олександрівна

Викладач фізики, інформатики, інформаційних технологій.

Створення інтерактивного

завдання в сервісі Learning Apps 

Сервіс Learning Apps є додатком Web 2.0, 

створений для підтримки процесу навчання і 

викладання з допомогою використання 

інтерактивних модулів, дозволяє створювати 

безліч різнотипних завдань.

На сайті https://learningapps.org/ є уже готові 

інтерактивні вправи, а також можна  

створювати власні вправи різного типу: 
 

Перегляд вправи кросворд
http://learningapps.org/180559 Перегляд вправи Класифікація

http://learningapps.org/1802086

 

Покрокова інструкція створення

мультимедійного інтерактивного

завдання
1.В пошуковій строкі

набираємо

Learning Apps.

1.Для створення та

збереження

вправи необхідно

зареєструватися. 

(Вправу можна створити і

так,
 

3. Обираємо потім          Створити вправу.

4. Обираємо необхідну вправу        Пазл.
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Стариченко В.М., державний навчальний заклад                                                   

«Кіровоградський професійний ліцей сфери послуг»,                                                             

викладач біології, географії 

 

 

ПРОГРАМА  EASYQUIZZY 

Що  таке easyQuizzy? 
ЕasyQuizzy — це  програма за допомогою якої  можна створювати і редагувати  комп'ютерні  

тести для перевірки  знань. Використовуючи  розроблені тести, можно полегшити  роботу 

викладача  під час  проведення самостійних чи контрольних робіт учнів, прискорити 

перевірку результатів,  оцінювання відбувається автоматично  на основі системи оцінювання, 

вибраної при створенні теста 

Початок роботи з програмою?  
  Запустіть редактор easyQuizzy. 

  Програма easyQuizzy представляє єдиний послідовний інтерфейс для створення 

тестів. 

  Почніть створювати    тести зі вкладки     «Інформація про тест».  Сформулюйте 

назву і опис тесту, а також вкажіть автора.  

Наступний крок  

 Потім перейдіть на вкладку «Запитання і відповіді». Додавання запитань, варіантів 

відповідей та правильних варіантів  не повинно викликати труднощів  

 Потім перейдіть на вкладку «Запитання і відповіді». Додавання запитань, варіантів 

відповідей та правильних варіантів  не повинно викликати труднощів  

 Заключний етап  

 Під час збереження завдань формується незалежна програма, яку достатньо 

скопіювати на любий комп'ютер и запустити для того щоб почати  тестування  

ПРОГРАМА EASYQUIZZY

Що таке easyQuizzy?

easyQuizzy — це програма за 

допомогою якої можна

створювати і редагувати

комп'ютерні тести для 

перевірки знань. 

Використовуючи розроблені

тести, можно полегшити

роботу викладача під час  

проведення самостійних чи

контрольних робіт

учнів, прискорити перевірку

результатів, оцінювання

відбувається автоматично  

на основі системи

оцінювання, вибраної при 

створенні теста

 

Початок роботи з 
програмою?

 Запустіть редактор 
easyQuizzy.

 Програма easyQuizzy
представляє єдиний
послідовний інтерфейс
для створення тестів.

 Почніть створювати
тести зі вкладки 
«Інформація про тест».  
Сформулюйте назву
і опис тесту, а також
вкажіть автора
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Потім перейдіть

на вкладку «Запитання

і відповіді». Додавання

запитань, варіантів

відповідей та 

правильних

варіантів не повинно 

викликати труднощів

Наступний крок

 

В тексті запитань
і варіантів відповідей
можна вставляти картинки, 
формули і спеціальні
символи.

Після формування
запитань, на вкладці
«Налаштування тесту» 
налаштуйте параметри
тесту: кількість запитань, 
їх порядок, систему 
оцінювання, обмеження
часу і формат підсумкового
звіту

 
 

Заключний етап

Під час збереження завдань формується

незалежна програма, яку достатньо скопіювати

на любий комп'ютер и запустити для того щоб

почати тестування

  
 

 
 

 

 


