
Варто тільки повірити, що ви можете – 

 і ви вже на півдороги до цілі. 

 Теодор Рузвельт 

 

Наріжним каменем освітніх реалій сьогодення виступають 

дистанційний та змішаний формати навчання. Здебільшого нові для багатьох 

виклики вимагають нових рішень, знань та умінь. Вчительство стрімко 

опановує новітні технології, 

онлайн-сервіси та інтернет-

ресурси. Як і завжди в навчанні 

комусь це вдається легко, а від 

когось вимагає додаткових зусиль.  

2 лютого 2022 року відбулося 

розширене засідання творчої лабораторії «Інноваційні педагогічні технології 

– основа модернізації фахової освіти». До роботи лабораторії долучилося 46 

викладачів коледжу. Для учасників лабораторії було проведено майстер-клас 

із використання онлайн-сервісу Canva https://www.canva.com/teams/members   

Спікер викладач психолого-педагогічних дисциплін Світлана Левченко 

повідомила, що Canva — платформа графічного дизайну, яка дозволяє 

користувачам створювати графіку, презентації, афіші, плакати,  та інший 

візуальний контент для соціальних мереж. Доступна як вебверсія, так і 

мобільна. Сервіс 

пропонує великий банк 

зображень, шрифтів, 

шаблонів та ілюстрацій. 

Ключова перевага цього 

редактора полягає в його 

простоті. Сервіс намагається зробити дизайн доступним для кожного і навіть 

для тих, хто не вміє малювати. Canva  надається як на платній, так і на 

безкоштовній основі.  

https://www.canva.com/teams/members


    Склалося так, що кращий візуальний контент створюють професіонали: 

дизайнери, художники, аніматори, фотографи. Вони використовують спеціальне 

програмне забезпечення, дороге обладнання і потужні комп’ютери. Однак зараз 

з’являються прості і недорогі інструменти, за допомогою яких кожна людина 

може створювати візуальний контент. Переваги програми: 

 Простота у використанні. 

 Велика кількість  безкоштовних шаблонів, картинок, відео, іконок тощо. 

 Створення дизайнів різного призначення. 

 Збереження підсумкового проекту в різних форматах. 

 Можливість працювати як через браузер, так і за допомогою програм 

для комп'ютерів та смартфонів. 

Платформа пропонує 

тисячі освітніх шаблонів і 

навчальних ресурсів. Тут є 

виділений класний простір, 

куди можна запрошувати 

студентів і викладачів для спільної роботи або оцінювання. Тут можна 

створювати й надсилати завдання студентам. Canva інтегрована з такими 

освітніми інструментами, як Google Клас, Microsoft Teams, Canvas, 

Schoology. За допомогою Canva for Education можна створювати презентації, 

прикраси для класів, інфографіку, робочі аркуші, плани уроків та багато 

іншого.  

Онлайн-редактор зображень Canva пропонує безкоштовну підписку для 

вчителів, учнів та 

шкільних бібліотекарів. 

Для цього автори 

платформи розробили 

спеціальну пропозицію 

під назвою Canva for Education (для навчання). Учасникам майстерки був 

запропонований алгоритм підключення до Canva for Education, яка доступна 



також і для навчальних закладів фахової перед вищої освіти та викладачів, 

які можуть підтвердити довідкою, що працюють у закладі освіти.  

Сервіс Canva – це унікальний інструмент для візуалізації інформації, 

який до того ж має зручний та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Сервіс 

адаптований українською мовою. Світлана Віталіївна продемонструвала 

алгоритм роботи, показала особливості використання сервісу в організації 

освітньої взаємодії викладача із здобувачами освіти. 

На засіданні учасників зібрання було ознайомлено ще з одним сервісом   

– сайтом BAAMBOOZLE https://www.baamboozle.com/  – конструктором для 

дидактичних ігор.  

Можливості цього інструменту можна активно використовувати як для 

занять із методики 

навчання дисциплін, так і 

в ході педагогічної 

практики. 

Викладачі активно 

включилися в 

обговорення, пропонуючи своє бачення у використанні зазначених онлайн-

інструментів.  
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