
Виконала: викладач Катруша Валентина Анатоліївна

«Методика викладання 
спеціальних дисциплін у 

системі закладів 
професійної (професійно-

технічної) освіти».



Сучасні методи навчання дають змогу викладачеві
урізноманітнити навчальний процес, поглибити
зацікавленість учнів до сприйняття та засвоєння
нового матеріалу.



Ю.К. Бабанський виділяє три основні 
групи методів:

I Методи організації навчально-
пізнавальної діяльності.

II Методи стимулювання і 
мотивації.

III Методи контролю і 
самоконтролю у навчанні.



На уроках українського ділового мовлення поряд з 
традиційними інформаційно-пояснювальними 
методами використовую й сучасні методи організації 
навчально-пізнавальної діяльності.



Сучасні методи організації навчально-
пізнавальної діяльності:

Проблемний.
Даний метод полягає у створенні проблемних 

ситуацій, активізації пізнавальної діяльності учнів, 
актуалізації знань, вміння аналізувати. Учень, в 
цьому випадку, є суб’єктом навчання. 



Пошуково-дослідницький.
Спирається на самостійну пізнавальну діяльність 
учнів. Учні працюють над проектами, створюючи 
віртуальні конспекти.



Практичний.
Цей метод не несе нової навчально-пізнавальної 
інформації, а служить для закріплення, формування 
практичних умінь при застосуванні раніше набутих знань. 



Розвиток сучасних технологій дає 
можливість урізноманітнити 
навчальний процес, що підвищує 
якість навчання учнів, їх 
зацікавленість у вивченні 
предметів. 



Однією з таких інноваційних 
технологій є електронний освітній 
ресурс. 
Це – навчальні, наукові, інформаційні, 
довідкові матеріали та засоби, 
розроблені в електронній формі і 
представлені на носіях будь-якого 
типу або розміщені у комп'ютерних 
мережах.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0


Фотосервіси в електронному
навчанні

Сервіс Calendarum.ru - зручний, 
швидкий, безкоштовний сервіс 
для створення візиток, календарів, 
конвертів. 
Для користування сервісом не 
потрібна реєстрація, тому Ви 
відразу можете почати роботу. 

http://calendarum.ru/


Можливості сервісу Calendarum:
• зручний редактор макетів;
• підтримка JPG і PNG (формати
зображень);
• публікація в один клік;
• готові безкоштовні шаблони;
• колекція векторних кліпартів (невеликі
малюнки);
• красиві сучасні шрифти;
• можливість завантажити зі свого
комп'ютера фотографії та зображення.

http://calendarum.ru/


Для того, щоб створити
візитку, календар або конверт 
онлайн, потрібно вибрати
відповідний розділ на головній
сторінці сервісу.

Обрати бажаний шаблон. 

Додати всі необхідні дані і 
збергти продукт.









Зразок візитки:



Фотосервіси
в електронному навчанні

Особливо подобається учням 
створювати навчальне відео з 
використанням фотоколажів на 
основі наступних електронних 
ресурсів:



picmonkey
Інтерфейс зручний - можна додавати 
текст до зображень, малювати рамки, 
вставляти графіки, вибирати фільтри і 
створювати колажі.
Сервіс англомовний, підтримує 
кирилицю. 
Є можливість поділитися створеною 
роботою через Facebook, Google+

https://www.picmonkey.com/


fotostars
Дозволяє створити демотиватори, 
меми, редагувати й обрізати фото.

Створені роботи можна завантажити
на комп’ютер, поділитися у Facebook.

http://fotostars.me/


fotor
Сервіс простий і зручний у 
використанні, містить багато
різноманітних фонів, шаблонів для 
редагування фото, створення
колажів, дизайну сторінок у 
соцмережах, створення постерів. 

http://www.fotor.com/ru/index.html


funny.pho.to
Фоторамки, фотоефекти та фільтри, 
вітальні листівки, колажі, 
фотокарикатури та мультяшні ефекти
можна створювати у цьому простому 
сервісі.
Створеними роботами можна
ділитися на Facebook, Twitter, 
Google+.

http://funny.pho.to/ru/


Фотовулиця
У сервісі є інструменти для роботи із 
зображеннями, які є і у популярних 
десктопних програм. Ви легко 
зможете збільшити або зменшити свої 
фотографії, перетворити зображення з 
одного формату в інший, додавати 
текстовий напис на фотографію, 
малювати і редагувати аватар.

http://photostreet.ru/


Виховна година на тему «Запорозька Січ – колиска козацтва»



Віртуальні книги
Storyjumper – це інструмент 

для створення віртуальних 
книг.
Сервіс дозволяє легко 

формувати титульні сторінки, 
додавати текст, завантажувати 
креслення або фотографії для 
ілюстрації історії,ще можна 
користуватися кліпартами з 
галереї StoryJumper.

https://www.storyjumper.com/


Віртуальні книги

Для того, аби створити 
віртуальну книгу необхідно:
1. Відкрити сайт 

storyjumper.com і 
зареєструватися.

2. На даний сервіс можна 
увійти  за допомогою 
Facebook, Google+ або 
створити аккаунт на 
самому сайті. 





Для реєстрації на сайті необхідно
натиснути на порожню нішу і

відкриються поля для внесення 
особистих даних





У першій ніші слід записати обраний 
вами  нікнейм – ім’я користувача 
англійською мовою. 

У другій ніші слід обрати і ввести 
пароль. 

У третій – продублювати пароль.

У четвертій – ввести дату 
народження. 





Після цього з’являється ніша, в яку 
необхідно ввести адресу електронної 

скриньки.
З’явиться повідомлення «Я вчитель і 
хочу використовувати Storyjumper з 

учнями в класі». Позначте його і 
відкриються наступні поля, в які треба 
ввести поштовий індекс навчального 

закладу та його назву. 
Дане повідомлення обирати не 

обов’язково, а можна одразу натиснути
SIGN UP

https://www.storyjumper.com/




Відкриється сторінка для персонального 
кабінету. 

Необхідно натиснути на чисту палітурку. 
Після цього відкриється вікно для вибору 

шаблону палітурки. 
І починаємо працювати зі створенням 

книжки.







Щоб прикрасити книжку, можна 
використати рамки для тексту,

малюнки, або власні фото.







Після закінчення роботи необхідно 
натиснути у правому верхньому кутку 

«Save and Exit» і книжка буде збережена у 
вашому аккаунті на сайті. 

Посиланням на неї можна поділитися у 
соцмережах. 







Хмари слів як метод 
візуалізації

Наступним, не менш цікавим ресурсом є – Хмари слів.
Його використовуємо для:
•роботи із деформованим текстом (з поданої хмари слів
відновити речення або текст);
•виділення ключових слів у тексті;
•вибіркової роботи (наприклад, із хмари слів виписати
слова іменники жіночого роду);
•знаходження зайвих слів (наприклад, знайти незмінне
слово);
•створення хмари слів-портрету літературного героя,
тощо.



Для того, аби створити
хмару слів, необхідно 
скористатися одним із 
запропонованих інтернет-
ресурсів:











Зразок хмари слів:



Кросворди, ребуси, пазли
Чимало сервісів існує й для створення та 
розв’язання кросвордів, пазлів, ребусів, 
робота з якими також певною мірою 
активізує увагу учнів до нового матеріалу. 

Для того, аби створити кросворд, пазл
або ребус можна використати один із 
запропонованих сервісів:









Сервіс puzzing.ru дає можливість 
створити власні пазли, зберегти 
уже готові.
Складання пазлів розвиває логічне 
мислення, увагу, пам'ять, уяву.
Така робота є корисною для 

розвитку мислення і пізнавальних 
здібностей учнів.

http://puzzlecup.com/crossword-ru/


Зразок готового
пазлу:





Електронний конспект 
Padlet

Сервіс http://ru.padlet.com – це
інструмент зі створення віртуальних
дошок для сумісної роботи. Це місце
для збирання ідей для проектів та їх
обговорення. На дошці можна
розміщувати текст, графічні
зображення, мультимедійні файли, 
посилання на сторінки Інтернет, 
замітки. 

http://ru.padlet.com/


Для того, щоб скористатися можливостями 
сервісу Padlet необхідно:

1. Завантажити сайт http://ru.padlet.com/ та 
зареєструватися на ньому, що у 
подальшому дозволить редагувати створені 
дошки.

http://ru.padlet.com/


2. Оформити та наповнити даними дошку. 
Оформлення дошки розпочинається з 
кнопки Изменить стену.
На вкладці, що відкриється у 
полі Название ви зможете ввести назву 
дошки, 
а у полі Описание – опис дошки, 
натиснувши кнопку Обои зможете обрати 
фон для оформлення стіни.

Електронний конспект 
Padlet



3. Кожна дошка має свою унікальну 
адресу, яку можна повідомити іншим 
користувачам з метою спільного 
наповнення та редагування. 
Для налаштування доступу до дошки 
необхідно клацнути кнопку Изменить
поточную стену.

Електронний конспект 
Padlet



На вкладці, що відкриється клацніть 
кнопку Приватность. У вікні, що 
відкриється задайте відповідний рівень 
доступу до дошки:
• Может просматривать (користувачі 

можуть тільки переглядати пости);
• Может писать (користувачі можуть 

переглядати і додавати власні пости);
• Может изменять настройки (користувачі 

можуть переглядати, писати редагувати 
будь-які пости).



Зразок віртуального конспекту:



Інфографіка
це графічне візуальне подання 
інформації, даних, знань, 
призначених для швидкого та чіткого 
відображення комплексної 
інформації.
Завдяки сервісу coggle.it можна 
створити Карту знань, яка допоможе 
при навчанні:

https://coggle.it/


Для роботи з картою знань необхідно 
зареєструватися і одразу можна 

розпочинати роботу. 

Всі частини такої карти є рухомі, їх 
можна переміщувати, редагувати, 

вилучати й додавати. 









ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
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