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Освіта в Україні на сучасному етапі розвитку 

   Сьогодні в центрі уваги – учень, його 

неповторний внутрішній світ.  

 Одне з головних завдань вчителя – 

вибрати методи і форми організації 

освітньої діяльності учнів, які оптимально 

відповідають поставленій меті розвитку 

особистості 

 



 

 



Сучасні педагогічні технології такі, як 
навчання у співпраці, проєктна 
методика, використання нових 

інформаційних технологій, Інтернет - 
ресурсів  

Реалізація  особистісно-
орієнтованого підходу до навчання, 

забезпечення індивідуалізації і 
диференціації навчання з 

урахуванням здібностей та рівня 
знань учнів 



Знов дистанційне навчання? 

 
У цьому контексті українські вчителі 

— справжні герої. 

 Протягом останніх років вони 

навчалися «з нуля» всіх тонкощів 

дистанційного  викладання  та 

інвестували всі творчі сили в 

збереження балансу користі й 

цікавості онлайн-уроків.  

Які ресурси, інструменти й 

платформи стануть справжньою 

знахідкою для вчителів, щоб 

адаптувати формат кожного заняття 

до онлайн?  



Важливою складовою ефективного використання електронних ресурсів 

для організації співпраці на уроці є вміння підбирати інструменти та 

створювати контент. Вчитель має вибрати програмне забезпечення, яке 

відповідає потребам сучасного освітнього процесу 

 



•  Робить взаємодію з навчальним матеріалом більш зручною. 

• Полегшує вчителям підготовку до уроку. 

• Робить процес навчання ціквим. 

• Підвищує рівень взаємодії між вчителями та учнями. 

• Приносить зручність та гнучкість у навчання. 

• Заощаджує кошти на додаткових навчальних матеріалах. 

 



Jamboard ー це 
інтерактивна дошка для 

«мозкового штурму», 
співпраці та синхронного 

або асинхронного 
зворотного зв’язку. На 

Jamboard можна швидко 
занотувати ідеї або 

рішення – він є доступним 
для роботи онлайн із 

комп’ютера, планшета або 
смартфона 



• Padlet - мультимедійний 
ресурс для створення, 
спільного редагування та 
зберігання інформації. 

•  Це віртуальна стіна, на яку 
можна прикріплювати 
фото, файли, посилання 
на сторінки Інтернет, 
замітки  



Скрайбінг –  це процес пояснення сенсу за допомогою простих малюнків, при 
якому промальовування елементів відбувається безпосередньо в процесі 
розповіді.  

Скрайбінг-презентації допомагають доступно пояснити складні теми, оскільки 
залучають обидві півкулі головного мозку, дозволяють довго тримати увагу 
аудиторії, сприяють запам’ятовуванню ключових моментів. 

 

• https://www.powtoon.com – інструмент для створенная 
скрайбінг-презентацій. 

 

https://www.powtoon.com/


Дають можливість: 

• мотивувати учнів, 

•  урізноманітнювати уроки та робити їх більш сучасними, 

• користуватися на мобільних пристроях учнів, 

• використовувати бібліотеки готових вправ. 



•https://learningapps.org/ – найбільш простий та 
зручний у використанні сервіс. 

•https://app.wizer.me/ – інструмент для створення 
онлайнових робочих аркушів. 

•https://quizlet.com – сервіс для створення 
інтерактивних вправ. 

•http://rebus1.com/ua/ – генератор ребусів. 
•https://www.studystack.com/ – сервіс для створення 

інтерактивних ігор. 
•https://app.genial.ly/dashboard-створення-  

презентацій, вікторин,таблиць 
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- економія часу, 

- об’єктивне оцінювання рівня знань учнів,  

- учень може сам подивитись результат 

 

Найбільш цікаві для учнів сервіси: 

 

• https://quizizz.com/ – зручний інструмент для створення вікторин 

• https://www.wooclap.com/ -інтерактивна платформа для 
створення анкет та опитувань 
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