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Особливості учнів 





Інноваційні педагогічні технології  
Inquiry Based Learning 

Дистанційне навчання 

Project Based Learning 

Віртуальний 
клас 

Мейкерство 

Перевернутий клас  

Індивідуалізоване навчання 

Змішане навчання 
Колаборативне навчання 

 Цифровий 
сторітеллінг 

Формувальне 
оцінювання 

Віртуальна, змішана і 
доповнена реальність 
  

Big Data 

Білінгове навчання 

1:1/ 2:1   m-Learning 

Проблемне навчання 
Віртуальне середовищі для навчання 

Інтегроване навчання 

Мікронавчання (Microlearning) 



Підходи: #microlearning 

Мікронавчання - малими кроками 
до великих цілей 



Технологія мікронавчання 
Мікронавчання (microlearning) (I.Buchem, 
H.Hamelmann , 2010) - сукупність освітніх 
технологій, що мають основні три характеристики: 

• коротка тривалість одиниць освітнього контенту; 

• сфокусованість на конкретному результаті 
навчання, гранулювання контенту; 

• мультиформатність і мультиплатформеність. 

 



Підходи: # Обчислювальне 
мислення 

Здатність визначати 
закономірності, розкладати 

великі проблеми на 
маленькі частини, 

розробляти алгоритми 
розв’язування задач і 

узагальнювати для пошуку 
рішень. 



Підходи: # PBL (Problem-based 
learning) 

Проблема - (від грецьк. problema - 
завдання) - у широкому сенсі - складні 
теоретичне або практичне запитання, що 
вимагає вивчення, вирішення; у науці - 
суперечлива ситуація, що виступає у вигляді 
протилежних позицій у поясненні будь-яких 
явищ, об'єктів, процесів і вимагає 
аргументованої  теорії для її вирішення. 
Гіпотеза – це спосіб вирішення проблеми. 

Тому одне з основних, базових умінь 
дослідника – уміння висувати гіпотези, 
будувати припущення. Гіпотези 
народжуються як у результаті логічних 
міркувань, і у результаті інтуїтивного 
мислення. 





Запитання Гіпотеза 

Як птахи впізнають 

дорогу на південь? 

«птахи визначають дорогу по сонцю та 

зіркам» 

  «птахи зверху бачать рослини (дерева, 

траву та ін.): вони вказують їм 

напрямок польоту» 

  «птахів ведуть ті, хто вже літав на 

південь і знає дорогу» 

  «птахи знаходять теплі повітряні 

потоки та летять ними» 

  «А може, вони мають внутрішній 

природний компас, майже такий, як у 

літаку чи кораблі?». 

  "Птахи точно знаходять дорогу на 

південь тому, що вони ловлять 

спеціальні сигнали з космосу" 



Формування у 
дітей 

компетентностей: 

Проєктна 
робота 

уміння працювати в 
колективі  

уміння розділяти 
відповідальність 

уміння аналізувати 
результати діяльності 

уміння почуватися 
членом команди 

навички аналітичного 
погляду на 

інформацію 

здатність до 
адекватної 
самооцінки 

Підходи: #PrBL (Project-based learning) 

  





Підходи: # IBL (Inquiry-based 

learning) 



Підходи: # IBL (Inquiry-based 

learning) 



Підходи: # Перевернуте навчання 



Перевернуте навчання 

https://learningandteaching-navitas.com/scaffolding-
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Підходи: # Формувальне оцінювання 

21 

Формувальне оцінювання (або оцінювання для навчання) – 

це процес пошуку та інтерпретації даних, які учні й їхні вчителі 

використовують для того, щоб зясувати, як далеко учні вже 

просунулися у своєму навчанні, та куди їм необхідно рухатися 

найкращим чином.   
 

Assessment Reform Group (2002) 

 



Цілі формувального оцінювання 



Приклади цифрових інструментів 
для формувального оцінювання 

Група цифрових 
інструментів 

Приклади цифрових 
інструментів 

Можливості 
використання для 
формувального 
оцінювання відповідно 
до цілей 
формувального 
оцінювання  

Сервіси для створення 
вікторин, 
опитувальників, 
онлайн тестувань 

kahoot.com, socrative.com, 
mentimeter.com, 
onlinetestpad.com, 
quizlet.com, quizizz.com, 
triventy.com, www.strawpoll.
me  
  

    



Приклади цифрових інструментів 
для формувального оцінювання 

Група цифрових 
інструментів 

Приклади цифрових 
інструментів 

Можливості 
використання для 
формувального 
оцінювання відповідно 
до цілей 
формувального 
оцінювання  

Віртуальні дошки  padlet.com, trello.com, 
twiddla.com, whiteboard.org, 
realtimeboard.org   

    



Приклади цифрових інструментів 
для формувального оцінювання 

Група цифрових 
інструментів 

Приклади цифрових 
інструментів 

Можливості 
використання для 
формувального 
оцінювання відповідно 
до цілей 
формувального 
оцінювання  

Мультисервіси для 
створення 
інтерактивних завдань  

learningapps.org, 
studystack.com  
  

    



Приклади цифрових інструментів 
для формувального оцінювання 

Група цифрових 
інструментів 

Приклади цифрових 
інструментів 

Можливості 
використання для 
формувального 
оцінювання відповідно 
до цілей 
формувального 
оцінювання  

Сервіси для створення 
хмар слів  

answergarden.ch, 
wordart.com, tagхedo.com  
  

    



Приклади цифрових інструментів для 
формувального оцінювання 

Група цифрових 
інструментів 

Приклади цифрових 
інструментів 

Можливості 
використання для 
формувального 
оцінювання відповідно 
до цілей 
формувального 
оцінювання  

Сервіси для створення 
карт знань 

mindmeister.com, 
mindmapninja.com,  coogle.it
, bubble.us, mindomo.com, 
mind24.com, 
wisemapping.com, 
spiderscribe.net 
  

    



Приклади цифрових інструментів 
для формувального оцінювання 

Група цифрових 
інструментів 

Приклади 
цифрових 
інструментів 

Можливості 
використання для 
формувального 
оцінювання відповідно 
до цілей 
формувального 
оцінювання  

Сервіси для створення 
інфографіки та візуалізації  

piktochart.com, 
canva.com, visual.ly, 
prezi.com, 
thinglink.com 
  

    



Приклади цифрових інструментів для 
формувального оцінювання 

Група цифрових 
інструментів 

Приклади цифрових 
інструментів 

Можливості 
використання для 
формувального 
оцінювання відповідно 
до цілей 
формувального 
оцінювання  

Сервіси для ведення 
щоденників та 
журналів  

wordpress.com, blogger.com, 
tumblr.com, facebook.com, 
twitter.com, instagram.com, 
форуми 

    


