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ІКТ компетентність – важлива 
задача сучасної освіти1

2
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Використання онлайнового сервісу
для створення інтерактивних вправ
LearningApps.org як засобу розвитку
інформаційної компетентності педагога

LearningApps.org як засіб розвитку
ІКТ компетентності учнів





ХХI століття – ера
інформаційних технологій

Формування інформаційної компетентності –
важлива задача освіти

Выступающий
Заметки для презентации
ХХІ століття - ера нових інформаційно - комунікаційних технологій, які інтенсивно розвиваються. 
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Високий темп уроку 

Можливість оперативного 
повернення до раніше 
вивченого матеріалу

Розвиває учнів та 
педагога

Робота стає приємною, 
успішною, результативною

Професійне зростання

Наочність подання 
матеріалу





1. Урок засвоєння нових знань 

2. Урок формування (засвоєння) 
вмінь і навичок

3. Урок застосування знань, вмінь і 
навичок

4. Урок узагальнення і 
систематизації знань

5. Урок перевірки знань, умінь і 
навичок

6. Комбінований урок



до неї належить 
повідомлення плану 

роботи з метою 
мобілізувати дітей до 
праці, активізувати їх 

увагу, створити робочу 
атмосферу.



передбачає перевірку 
домашнього завдання, 
яку проводять різними 

методами контролю 
залежно від поставленої 

мети



передбачає 
формування в учнів 
потреби вивчення 

конкретного 
навчального 

матеріалу



покликана нагадати 
попередній вивчений 

матеріал, на базі якого 
засвоюватимуться нові 

знання



засвоєння учнями 
нових знань



допомагає 
викладачеві та 

учням з’ясувати 
причину 

нерозуміння 
певного елемента 

змісту, невміння чи 
помилковості 

виконання 
інтелектуальної 

або практичної дії.



здійснюється за 
допомогою 
вибіркового 

фронтального 
опитування учнів 

або за допомогою 
невеликої 

самостійної 
роботи.



відбувається у 
дискусіях, які 
дозволяють 
обговорити 
проблемні 

запитання учням 
між собою, а також 

із залученням 
викладача.



передбачає короткий 
аналіз того, що нового 

дізнались учні на 
уроці, якими 

знаннями та вміннями 
оволоділи, яке 

значення мають ці 
знання для 

подальшого вивчення 
предмета. 



пояснити 
особливості 
виконання 

домашньої роботи, 
провести 

інструктаж, 
мотивувати 

необхідність її 
виконання.



Етап уроку Вправа LearningApps

Організаційна частина Розставити за порядком

Перевірка домашнього завдання Вікторина

Мотивація і стимулювання 
навчальної діяльності

Аудіо- та відео-контент, дошка 
оголошень

Актуалізація опорних знань Кросворд

Пояснення нового матеріалу Нотатки, карти розуму

Діагностика правильності засвоєння 
учнями знань

Заповнення пропусків, 
хронологічна лінійка, знайти пару, 

сортування картинок

Закріплення нового матеріалу Класифікація, пазл

Узагальнення і систематизація 
знань

Перший мільйон, Скачки, 
Голосування, challenge - виклик



Дослідницька 
робота учнів

Пошук 
інформації

Оцінка 
інформації, 

інформаційних 
джерел

Створення 
електронних 

продуктів





• metodbcpto@gmail.com
• https://www.facebook.com/

valeriadohka
• 0506806154
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