
Замало бути обізнаним у нових ідеях, 

 потрібно знати де можна використати ці ідеї, 

 вміти з ними поводитись, а не лише захоплюватись.  

М. Фуллан 

Інформатизація освіти передбачає створення та впровадження електронних 

ресурсів для освітнього процесу, інтегрування інформаційно-комунікаційних 

технологій (ІКТ) в навчальний процес, вдосконалення форм і методів організації 

пізнавальної діяльності, використання інноваційних педагогічних технологій.  

Актуальною на сьогодні є проблема вивчення  особливостей застосування та 

обґрунтування ефективності 

використання сучасних онлайн-

інструментів інтерактивного навчання 

для підвищення якості освіти. 

12 грудня 2019 року пройшло 

відкрите заняття з педагогіки, яке 

провела викладач-методист Дмитренко Н.І. На занятті викладач разом зі 

студентами 133 групи спеціальності 013 Початкова освіта презентували 

можливості застосування онлайн-сервісів та конструкторів для інтерактивної 

дошки для удосконалення навчального процесу на кожному етапі роботи. 

Заняття мало за мету узагальнити та структурувати знання з тем "Суть процесу 

навчання", "Види навчання", "Принципи навчання", "Зміст освіти" та "Методи 

навчання". Формулювання мети узагальнюючих занять прозвучало шляхом 

демонстрації студентами Хом'яковою Катериною та 

Шкутою Марією відеоскрайбінгу "Що лежить в 

основі процесу узагальнення?" 

Викладач презентувала учасникам заняття та 

усім присутнім хід заняття, використавши 

інтерактивний плакат, створений у сервісі Thinglink.  

За допомогою роботи з QR – кодами здобувачі освіти сформулювали епіграф 

заняття. 

 



Сервіс quizlet використовується для створення та застосування флеш-карток 

та навчальних ігор у різних категоріях. Інтерактивні картки, створені у даному 

сервісі та сканування і розшифровування 

QR – кодів із афоризмами допомогли 

узагальнити та зіставити принципи 

навчання.  

Зроблено висновок: у принципах 

відбиваються нормативні основи 

навчально-виховного процесу, тому вони є обов’язковими і втілювати їх слід 

комплексно, тобто не послідовно один за одним, а одночасно, органічно, 

нерозривно. 

Для узагальнення теми "Види навчання" студенти працювали у творчих 

робочих групах. Було представлено комікс 

"Особистісно орієнтованого навчання", 

проаналізовано ознаки особистісно 

орієнтованого навчання, які є спільними з 

іншими видами навчання. Результати роботи 

представили на інтерактивній дошці 

ClassroomScreen. 

Позитивну спрямованість мала робота з теми "Суть процесу навчання". Три 

інтерактивні мітки відповідали цій темі. Одна – хмара слів для визначення 

головних питань теми. Друга – виконання студентами в режимі реального часу 

власного репу "Навчання як вид пізнання". Третя передбачала роботу з 

конструктором для інтерактивної дошки Labwe, де 

студенти визначали в чому головна суть процесу 

навчання. Усі учасники заняття включилися до 

активної співпраці та підтвердили, що джерелом, 

основою розвитку, своєрідним внутрішнім рушієм 

навчання є наявність суперечностей. Вони 

підвищують розумову активність, без них неможлива діалектика процесу навчання.  

https://www.classroomscreen.com/


Узагальнюючі завдання з теми "Зміст освіти" передбачали роботу з 

шаблонами для інтерактивної дошки Labwe. Для відтворення у пам'яті компонентів 

змісту освіти переглядали складений на 

попередніх заняттях комікс. Студентка 

Силішина Ольга представила 

відеоскрайбінг "Ключові компетентності 

НУШ". А джерела змісту освіти допомогла 

пригадати активна робота із ментальною 

картою у шаблонах Labwe.  

Є багато онлайн-сервісів, які стануть у нагоді майбутнім вчителям. Одним із 

них – Book Creator, що надає широкі можливості педагогу для демонстрації 

навчального матеріалу створення спільної інтерактивної книги, шляхом 

використання інтерактивної навігації. На занятті була представлена інтерактивна 

книга "Методи навчання". Проаналізувавши матеріал книги, майбутні вчителі 

переконались у важливості використання на уроках комплексу методів, прийомів 

навчання у поєднанні з ІКТ.  

 

 

 

 

 

Це важливо перед переддипломною практикою, оскільки учні подекуди 

знають про сучасні інформаційні технології більше за своїх вчителів.   

Чи все вдалося, показала вправа Learningapps, яка стала гарним  дидактичним 

доповненням до заняття. Студенти мали можливість перевірити свій рівень 

теоретичних знань за допомогою отриманого в режимі реального часу через 

Classroom завдання від викладача. Користуючись власними ґаджетами, вони 

визначили найважливіші ознаки вивчених тем дидактики. 

Важливим узагальненням заняття став виступ "фахівця з інфографіки" Гриб 

Марини, яка представила результати роботи всього заняття у вигляді інтелект карт, 



створених  в онлайн сервісі Easel.ly, порекомендувала, як 

можна використовувати можливості інфографіки у 

професійній діяльності вчителя. 

Для рефлексії було використано зашифрований QR-

кодом вислів Г.Сковороди та проведене на інтерактивній 

онлайн-дошці  ClassroomScreen опитування "Чи досягли 

ми цілей, поставлених на початку заняття?".  

Переглянувши діаграму результатів, дійшли 

висновку, що очікувані результати справдилися.  

Цілісність навчального заняття прослідковувалася через інтеграцію та 

міжпредметні зв’язки: психологія, інформатика, філософія, соціологія, 

медіграмотність, педагогічна майстерність, методики викладання, література, 

музика.   Це забезпечило формування єдиної системи компетентностей та цілісного 

світогляду студентів; сприяло розвитку умінь і навичок критичного мислення; 

допомогло формуванню у студентів інтересу до творчої та дослідницької роботи. 

Під час відкритого заняття були використані інноваційні технології, 

здійснювалася робота в онлайн-сервісах, конструкторах для інтерактивної дошки, 

навчальний матеріал пов’язувався із практичною діяльністю,  що збагатило 

практичний досвід використання ІКТ у майбутній професійній діяльності.  


