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Змішане навчання забезпечується: 

•Використанням скринкастів (програма запису екрану 
FreeCam ) 

•Використанням конструкторів тестів (Online Test Pad) 

•Використанням геймінгових навчальних платформ 
(LearningApps) 

•Використанням Google Сайту викладача 
(https://cutt.ly/TlgUbNW) 

•Використання електронних навчальних посібників  

https://cutt.ly/TlgUbNW


• Скринкаст (англ. Screencast) — цифровий відеозапис інформації, 
виведеної на екран комп'ютера, також відомий як video screen 
capture (досл. «відеозахоплення екрана»).  

1. Ви можете захопити необхідну частина екрану. 

2. Ви можете озвучувати. 

3. Програма дає змогу редагувати відео.  

4. Встановлюється на будь-які види операційної системи, на 
будь-якій Windows незалежно від року. 

5. Інтерфейс простий у налаштуваннях і користуванні. 

Переваги програми FreeCam  



Програма FreeCam  



Конструктор тестів Online Test Pad 
 

• Безкоштовний багатофункціональний сервіс для проведення 
тестування та навчання. 

• Гнучкі налаштування тесту: 17 типів питань, 4 типи результату. 

• Зручний інструмент статистики: Вам доступний перегляд кожного 
результату, статистики відповідей і набраних балів по кожному 
питанню, статистики по кожному результату. У табличному вигляді 
представлені всі результати, реєстраційні параметри, відповіді на всі 
питання, які ви можете зберегти в Excel. 

• Інтерфейс проходження тестів адаптований під будь-які розміри 
екранів. Тести зручно проходити як на персональних комп'ютерах, так і 
на планшетних і мобільних пристроях. 

• Способи доступу до тесту: основне посилання; віджет для сайту – це 
спеціальний html-код, який дозволить вам вбудувати тест на ваш 
власний сайт, блог, форум; публікація в загальний доступ. 

 



Конструктор тестів Online Test Pad 

https://onlinetestpad.com/hptzoxnpx6ooy 
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Learning Apps 
• Інтернет-сервіс мультимедійних дидактичних вправ Learning Apps. 

• На сьогоднішній день сервіс пропонує близько 30 різноманітних 
шаблонів, що цілком достатньо для реалізації безлічі методичних 
задумів.  

• Всі шаблони розподілені на 5 груп: вибір, розподіл, послідовність, 
заповнення, онлайн- ігри. 

• всі ці вправи можна створити  за незначний проміжок часу, а сама 
інтерактивна  форма  сприяє підвищенню мотивації дітей.  

• Кожна вправа має свою URL- адресу, а також адресу сторінки для 
повного відображення завдання. 

 



Learning Apps 

 

 

 

 

 

 

• https://learningapps.org/1537007 

 
https://learningapps.org/3085459 
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Google Сайт викладача  

https://cutt.ly/TlgUbNW 
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Електронний посібник 



Дякую за увагу 
Навчання без роздумів – шкідливе, роздуми 

без навчання – небезпечні. 
Конфуцій 


